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Co se ve druhém pololetí r. 2020 v naší obci změnilo
Nový plot v Mateřské škole Kublov
Jak jste byli v předchozím
vydání KN informováni, obec Kublov
na základě nabídkového řízení uzavřela
smlouvu ve věci obnovy části oplocení
Mateřské školy Kublov s obchodní
společností Zahrady Beroun, s.r.o.
Dílo je dokončené, konečná cena 77
803,-Kč.
Dokončení podezdívky kolem
obecního úřadu
Stavba již byla dokončena.
Vybraným dodavatelem byla obchodní společnost Royal Diamond, s.r.o., která předložila nejnižší
cenovou nabídku. Vytknuté vady díla byly odstraněny. Dílo bylo zhotoveno za podpory
Středočeského kraje v podobě dotace
ve výši 665 000,-Kč. Konečná celková
cena díla 1 048 695,60 Kč. Proč jsme
dělali nové oplocení, jsme již
zdůvodňovali v minulém čísle KN.
Podezdívka byla vybudována v 30.
letech minulého století, byla v
dezolátním stavu a v zadní části
zahrady se nahýbala do komunikace.
Obnovu podezdívky jsme ze zcela
pochopitelných důvodů chtěli dokončit
ještě před opravou komunikace kolem
obecního úřadu, což se povedlo.
A to takhle plot u OÚ zůstane?
Zastupitelstvo obce již na
červnovém zasedání rozhodlo, že k
nové podezdívce obec pořídí i nové plotové výplně. Za tím účelem bylo poptáno více možných
dodavatelů. Jako nejvýhodnější byla posouzena nabídka firmy LAMARK s.r.o., u které byly
plotové díly objednány. Naší podmínkou bylo poskytnutí desetileté záruky. Celková cena dodávky
včetně DPH je 343 608,-Kč. Na plotové díly jsme požádali o dotaci od SZIF prostřednictvím MAS
Mezi Hrady, jejíž je obec členem. Právě před psaním tohoto článku jsme obdrželi informaci, že nám
k naší žádosti byla na plotové díly navržena ke schválení dotace ve výši 274 886,40 Kč. Pro
úplnost uvádíme, že celková délka oplocení je 110 m. Oplocení zahrnuje i prostupy v podobě 3 ks
dvířek a vrata.
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Opravy místních komunikací v obci,
Stavba je dokončena. Konečná
cena díla je 1 929 294,41 Kč.
Vzhledem k tomu, že se podařilo
vysoutěžit příznivé jednotkové ceny,
zadala při této příležitosti obec vedle
opravy místních komunikací pod
vodojemem, pod lesíkem, kolem OÚ, v
Chaloupkách a nad mateřskou školou i
opravu částí některých dalších
komunikací, a to propadlou část vozovky
Na Průhoně, opravu další komunikace v
Chaloupkách od hrušky ve směru Za
Humna, opravu několika výmolů Na
Průhoně a pod skálou. Dále byl položen
nový asfaltový povrch před hasičskou
zbrojnicí. Obec také nechala opravit i prostor autobusové zastávky na návsi ve směru na Beroun.
Rozsah plánovaných oprav obecních místních komunikací byl předem uveřejněn na
webových stránkách obce. V předstihu před započetím oprav byl požádán VAK Beroun o kontrolu
a opravy jejich zařízení, abychom předešli následnému poškozování nových povrchů. Obec
upozornila dodavatele na nedostatky v dodržování oznámených termínů oprav jednotlivých úseků.
Zástupce společnosti se omluvil. I v tomto případě obec vytkla několik nedostatků. Např. dodavatel
musel znovu položit vrchní vrstvu v ul. od hrušky směrem Za Humna.
Opravy hlavních komunikací III. třídy
Cena díla bez DPH 5 265 195,94
Kč. Ač byl investorem této opravy
Středočeský kraj, který ji realizoval
prostřednictvím Krajské správy a údržby
silnic, byla tato akce završením
několikaletého úsilí obce Kublov, aby
tato byla v naší obci provedena. Opravu
prováděla obchodní společnost Strabag,
a.s. Oprava byla u silnice č. 23614
provedena od odbočení pod Zdickou
skálou až po křižovatku Na ručičkách.
Obdobně byla provedena oprava silnice
č. 23613 v části od začátku obce ve
směru od Karlova až na konec obce pod
bývalým JZD. Při opravě došlo ke
kompletnímu odfrézování stávajícího živičného povrchu a položení nového povrchu. Obec
upozornila, že investor - KSÚS pozapomněl na dosypání krajnic. Bylo přislíbeno, že to zajistí
prostřednictvím údržby.
Jak to, že se někomu asfaltovalo až k vratům a jinému ne? Starosto, hlavně, že ty sis vjezd ke
svým vratům nechal vyasfaltovat.
Jak jsem už uvedl, opravy místních komunikací byly prováděny podle zpracovaného
projektu oprav. V rozpočtu obec nepočítala s asfaltováním odbočení na soukromé pozemky. Ono by
to bylo dost těžko realizovatelné, protože potřeby různých vlastníků jsou různé a všichni si dovedou
představit, co by v naší obci vyplynulo ze vzájemného porovnávání ploch asfaltu zhotovených před

2

různými sousedy. Tato obava se nám zcela potvrdila. A jak to tedy bylo? Pokud si někdo nechal
vyasfaltovat vjezd ke své garáži, musel si to objednat u zhotovitele a také to zaplatit.
K pochybnostem jednoho ze spoluobčanů, jak to bylo s mým vjezdem, sděluji, že jsem si
vyasfaltování poloviny plochy vjezdu před vraty z důvodu propadliny po kanalizaci písemně
objednal dne 13.10.2020. Tuto opravu jsem také zaplatil proti účetnímu dokladu a spolu s DPH mě
oprava stála 9 646,50 Kč. Omlouvám se za tuto informaci, která souvisí pouze s mou osobou, ale
uveřejňuji ji pro případ, že by ještě někdo další měl pocit, že jsem si nechal něco udělat na náklady
obce. Jsem připraven kdykoli toto tvrzení doložit účetními doklady.
Oprava šindelové střechy domu č.p. 10 (J.L.Zvonaře)
V letošním roce byly provedeny nejnutnější opravy
na šindelové střeše č.p. 10. Tu k objednávce obce
provedl Ing. Martin Mareček z Kočvar. Oprava byla
prováděna v souladu se souhlasem orgánu památkové
péče, který například zamítl, abychom nově natřeli štít
této památky s tím, že původně tyto domy černou
barvou natírány nebyly a bylo ponecháno přírodní
dřevo.
Stavba poldru na Lučním potoce pod cihelnou
Již v roce 2012 v rámci pozemkové úpravy byly na
návrh obce směněny pozemky pro stavbu suchého
poldru mezi obcí a cihelnou. Účelem této stavby je
ochrana před přívalovými dešti. Tato stavba byla na
návrh starosty zahrnuta do plánu společných zařízení,
což znamená, že její výstavbu provede Státní
pozemkový úřad a následně ji bezúplatně předá obci. Již
před několika lety SPÚ nechal provést průzkumné sondy v místě plánované stavby. Následně byla
vypracována studie proveditelnosti a poté na základě veřejné soutěže nechal SPÚ vypracovat i
prováděcí projekt. I pro nás bylo překvapením, že na stavbu byly ve druhé polovině roku uvolněny
prostředky, což jsme se dozvěděli až letos v srpnu krátce před zahájením stavby.
A jak už to v naší obci bývá zvykem, při
každé akci se najdou kritici, kteří jakékoli
snažení minimálně označují za blbost. Ač je
to k nevíře, byla za blbost mimo jiné
označována už výstavba kanalizace,
rekonstrukce mateřské školy, rekonstrukce
garáže v Hoře, stavba nového oplocení u
obecního úřadu i park vedle Veského rybníka.
Stavbyvedoucí této stavby si několikrát
postěžoval, že mu jeden pán chodí nadávat,
proč to tam dělají, když v Kublově vůbec
neprší a že se zbytečně plýtvá penězi obce.
Marně mu prý vysvětloval, že to obec neplatí.
Přestal prý chodit, až když začalo pršet a stroje
i dělníci se „topili“ v bahně.
Tak především k otázce, proč se suchý poldr vůbec v obci vybudoval. Při návrhu na
zařazení stavby do plánu společných zařízení jsme vycházeli z historické zkušenosti, kdy náš malý
potok se při déletrvajícím přívalovém dešti stává ohrožením pro níže umístěné nemovitosti.
Vymezení zátopových území a chování Lučního potoka bylo popsáno ve studii „Odtokové poměry
a ohrožení území bystřiny Kublovský potok, včetně přítoků“ vypracované již v r. 2000 atelierem
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CIFA, jejíž zpracování bylo vyžádáno Ministerstvem zemědělství ČR. Jedním z argumentů pro
přijetí ochranného opatření byla i povodeň z r. 1872, při které došlo i k poškození rodného domu
hudebního pedagoga a skladatele Josefa Leopolda Zvonaře, který je registrován jako kulturní
památka pod Rejstříkovým číslem Ústředního seznamu KP ČR: 17053/2-338.
Právě zmiňovaná studie detailně popisovala ohrožení jednotlivých úseků Lučního potoka,
včetně možnosti protržení hráze rybníka či zatopení okolních staveb včetně staveb U Křížku, a to již
při Q20 tj. dvacetileté vodě. To, že ohrožení je reálné, dokládá i skutečnost, že závěry studie, včetně
v ní navrhovaných opatření byly již 8.11.2000 (!!!) projednány na společném jednání zástupce
Ministerstva zemědělství, Okresního úřadu Beroun, Lesů České republiky, zhotovitele doc. Ing.
J. Zuny, na které byl pozván tehdejší starosta obce Kublov Zděnek Jirásek.
Když jsem se stal
starostou a po nějakém čase
tento materiál na úřadě
objevil, zjistil jsem, že
varování je příliš vážné na
to, aby obec věc neřešila a
nechala zmíněnou studii
založenou v archivu obce.
Proto
jsem
nejdříve
opakovaně žádal alespoň o
průběžné
odstraňování
náletových dřevin vlastníka
vodního toku (Lesy České
republiky, a.s.) a jako hlavní
opatření
jsem
v rámci
pozemkových úprav navrhl
vybudování suchého poldru,
neboť zadržet přívalovou
vodu nad obcí je řešení
schůdnější než realizovat řadu nákladných opatření v zastavěné části obce. Jaké hodnoty by bez
realizace této stavby byly jen v naší obci ohroženy, snad nikomu připomínat nemusím. Jen pro
úplnost jak Ing. Bulín, tak i soudní znalec Ing. Jakoubek, se shodli na tom, že otázka nestojí, jestli
se bude opakovat povodeň z r. 1872, otázkou je pouze to, kdy se tak znovu stane. Ostatně
Státní pozemkový úřad by s touto stavbou nesouhlasil a neinvestoval do ní jen proto, že to navrhl
nějaký Matějka z Kublova, pokud by stavba nebyla odůvodněna věrohodným průzkumem rizik.
Stavbou poldru se vícekrát zabývalo zastupitelstvo obce na svých veřejných zasedáních.
Konečný souhlas se stavbou poldru na svém ustavujícím zasedání dne 7.11.2018 pod usnesením
1/22 vydalo současné zastupitelstvo, a to podle projektu obchodní společnosti Ingutis spol. s r. o.,
kdy stavebníkem a investorem stavby je Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, pobočka
Beroun.
Stavba poldru byla po vyjádření všech dotčených orgánů včetně vyjádření CHKO Křivoklátsko
povolena pod MBE/77743/2018/ŽP-Bou spis.zn. 19253/2018/ŽP. K návrhu CHKO došlo i k
přizpůsobení stavby požadavkům na ochranu přírody a krajiny (tvar hráze, trvalá tůň, výsadba
dřevin), které byly do projektu stavby zapracovány.
Poldr by měl podle projektu pojmout i stoletou vodu.
Cena s DPH: 6 521 900,- Kč (financováno z veřejného rozpočtu)
Finanční náklady z rozpočtu obce Kublov: 0,-Kč
Zhotovitel: PAS NATURA s.r.o.
Začátek prací: 24. 8. 2020, konec prací: 16.11.2020
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Samozřejmě může mít každý z občanů přes všechny argumenty jiný názor, zejména když jeho
samotného se žádné ohrožení netýká. Každý hodnotitel by se ale měl zamyslet nad tím, co on sám
by učinil, pokud by
měl plnou
odpovědnost
(majetkovou i trestní)
za případné důsledky
nečinnosti, navzdory
doloženému varování.
Mnozí mi musí dát za
pravdu, že ti samí, co
stavbu kritizují, by v
případě škody
způsobené velkou
vodou stáli neochvějně
v první řadě kritiků,
kteří by odsuzovali, že
se žádné opatření
neudělalo.
Co dodat. Jen si
můžeme přát, aby k
ocenění této stavby v
souvislosti se
zabráněním škod na majetcích, zdraví a možná i životech lidí došlo, pokud možno, v co
nejvzdálenější budoucnosti, kdy už si nikdo ani nevzpomene, kdy a kdo to nechal udělat a komu se
to tehdy nelíbilo. I přes obvyklé nedostatky doprovázející každou stavbu si zaměstnanci zhotovitele
zaslouží uznání, a to především proto, v jak krátkém čase za nepřízně počasí dokázali dílo dokončit.
Ještě jim zbývá splnit slib k vyklizení staveniště a k vyčištění cesty. Doufám, že si zhotovitel ze
zdejšího působení neodnese špatný dojem, ať už pro různé připomínky několika kolemjdoucích, či
proto, že jim u nás někdo u jednoho z pracovních strojů stihl odcizit akumulátory.
Oprava okapů u Obecního domu a tribuny u tenisových kurtů
Jelikož z důvodu
proreznutí okapů začala voda u
obecního domu č.p. 35 stékat po
omítce, nechala obec vyměnit
všechny okapy u této stavby.
Současně nechala ze stejného
důvodu osadit nový okap u
tribuny vedle tenisových kurtů.
Opravu prováděl pan Petr Novák,
klempířství v Kočvarech. Cena
opravy u č.p. 35 byla 44 050,-Kč,
u tribuny 10 067,-Kč.
Jak to bude v příštím roce s
vyvážením odpadů?
V předchozím čísle KN
jsme Vás požádali o názor na frekvenci vyvážení odpadů v zimním a letním období. Z celkového
počtu 25 občanů, kteří doručili svůj názor, se 16 občanů vyslovilo pro řešení, aby v letním období
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byl prováděn svoz každý týden a v zimním naopak jednou za 14 dnů. V přechodném období
letošního roku 2020 proto budou týdenní svozy jen do 31.12.2020. Od ledna 2021 po zbytek
zimního období, tj. do 30.4.2020 už bude svoz jednou za čtrnáct dnů. Následně každý rok vždy
od 1.5. započne týdenní svoz až do konce letního období, tj. do 30.9. a od 1.10. v zimním období až
do 30.4. svoz jednou za 14 dnů.
Nové autobusové jízdní řády od 13.12.2020
Všichni, kdo používají veřejnou dopravu, jistě zaznamenali, že od 13.12.2020 v rámci
několik let připravované integrace pod „Pražskou integrovanou dopravu“ tzv. PID dochází k
významným změnám. Na těchto změnách se svými připomínkami podílela i naše obec. Ač to
nebylo jednoduché, podařilo se mi po několika jednáních a písemných námitkách dosáhnout
kompromisu, který významně posiluje možnost dosavadního autobusového spojení. Po několika
letech, kdy soustavně docházelo k omezování veřejné dopravy až do té míry, že jsme se téměř
odnaučili ji používat, to pro řadu z nás bude znamenat vítanou změnu. Nové jízdní řády krom
oficiálních stránek PID najdete i na nástěnce webových stránek naší obce (www.kublov.cz).
Poděkování panu Jaroslavu Královi
Po mnoha letech nezištné práce pro obec na vlastní žádost přestal pan Jaroslav Král
vykonávat průvodcovskou činnost v památníku J. L. Zvonaře. Jen málo lidí z obce Kublov má
takový přehled o její historii. Pan Král dovedl poutavým vyprávěním své posluchače vždy zaujmout
a řada z nich si při opakovaných návštěvách památníku i kostela na Velízu jeho přednášky znovu
ráda vyslechla. Upřímně panu Královi za jeho práci děkujeme a přejeme mu hodně zdraví a pohody
nejen v nadcházejícím roce.
Pevně věříme, že jeho plnohodnotným následovníkem bude pan Zdeněk Zýka, který vyhověl
žádosti obce a od nového roku převezme průvodcovskou činnost v našem památníku.
Nabídka pachtu restaurace Na Slovance
Jelikož se stávající nájemce naší restaurace pan Ing. Jaroslav Šafránek rozhodl ukončit své
podnikání, rozhodlo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 2.12.2020 o vyhlášení záměru na
pacht této nemovitosti. Záměr je spojený s výzvou k předkládání nabídek. Záměr s výzvou, jakož i
další podmínky jsou uveřejněny na úřední desce obce Kublov. Nabídky je možno doručit do
podatelny zdejšího obecního úřadu do 15:00 hod. dne 6.1.2020.
Řád veřejného pohřebiště
Z důvodu legislativních změn musela obec jako provozovatel pohřebiště na Velíze vydat
nový řád veřejného pohřebiště, který následně schválil Krajský úřad Středočeského kraje. Nový řád
veřejného pohřebiště je k dispozici na webových stránkách obce.
Připravované akce pro příští rok
Pro obec naší velikosti je nyní obtížené slibovat, co všechno z našich plánů v příštím roce
zrealizujeme. V současné době probíhá stavební řízení o vydání stavebního povolení na cyklostezku
mezi Kublovem a školou v Broumech. Pokud bude stavební povolení včas vydáno, chceme do
konce ledna požádat o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Na prosincovém zasedání
zastupitelstva obce jsem navrhl, abychom tuto stavbu zrealizovali i v případě, že se nám nepodaří
dotaci získat. Právě realizaci této stavby považujeme za prioritu. V příštím roce také chceme
dokončit komunikaci pod Hlinovkou, již avizovanou rekonstrukci zahrady mateřské školy, osadit
plotové výplně u obecního úřadu a opravit některé části dešťové kanalizace. U ostatních záměrů
bude záležet na výši propadu příjmů ev. na tom, zda se nám na ně podaří získat dotace. Podle
predikce příjmů pro naši obec v roce 2021 uveřejněné Sdružením místních samospráv musíme
počítat oproti předchozím rokům s výpadkem ve výši až 2,5 mil. Kč.

6

Provoz ČOV
Již deset let je v provozu splašková kanalizace s čistírnou odpadních vod. To s sebou
pochopitelně přináší postupně se zvyšující náklady na provoz. I když řadu oprav i údržbu si řešíme
vlastními silami, některé věci si musíme objednat nebo koupit. Pro vaši informaci, jen ve druhém
pololetí letošního roku jsme řešili poruchy tří zařízení, a to míchadla v denitrifikaci, dmychadla
vzduchu do aktivačních nádrží a musíme koupit i nové ponorné čerpadlo do čerpací stanice v Zátiší.
Jen tyto opravy a nákup nás vyjde na 150 tis. Kč. Nejvyšší náklady provozu jsou spojeny s úhradou
el. energie a vývozem a likvidací kalu. Možná jste ve sdělovacích prostředcích zaznamenali, že v
příštím roce vodárenské společnosti počítají s přibližně 5% navýšením cen u vodného a stočného. I
když si naše obec do provozu kanalizace nekalkuluje žádný zisk, a naopak dotuje generování
prostředků do obnovy, ani my se po konečném vyčíslení nákladů za letošní rok zřejmě nevyhneme
obdobnému navýšení cen stočného.
Nejsem si jist, zda si alespoň část čtenářů uvědomuje, co práce při údržbě ČOV obnáší.
Především to znamená být 24 hod. denně, tj. ve dne, v noci, o víkendech i svátcích neustále v
pohotovosti a připraven k práci v prostředí,
které je i podle dosavadních studií
způsobilé nejen k nakažení všemi v úvahu
přicházejícími nemocemi, ale i aktuálním
Covidem19. Proto bychom ocenili alespoň
trochu ohleduplnosti, např. v tom, že do
kanalizace nebude vypouštěno to, co tam
nepatří, ať už se jedná o dešťovou vodu, či
vlhčené kapesníky. Jen poslední uvedené
by snížilo provozní náklady o nutnost
častého čištění nátokových jímek. Ohledně
vypouštění dešťové vody už musíme
přikročit k radikálnímu zásahu a
upozorňujeme, že budeme po takovém
provinilci bez pardonu uplatňovat náhradu
nákladů i sankci dle smlouvy. Například v
Zátiší téměř okamžitě poté, co začne pršet
skokově stoupne nátok do takové míry, že
to již čerpadla nemohou zvládnout. To je
vysvětlitelné jen tím, že někdo do
splaškové kanalizace napojil okapový svod.
Pro Vaši informaci uvádím, že
práce v naší ČOV zajišťuje pan Jiří Pánek a
já. Zatímco na p. Pánkovi je především běžná údržba a obsluha, já totéž zajišťuji v době, kdy je v
práci nebo na dovolené. Současně zajišťuji provoz po administrativní stránce. V účetních věcech
pak za podpory p. Malcové a Kinclové. Všem proto děkuji, zejména panu Pánkovi za jeho
obětavou práci. Mě samotnému se uznání již dostalo a to od řidiče čistícího fekálního vozu, když mi
při mé obvyklé práci při přípravě čištění nátokové jímky řekl: „Už to nějakej čas dělám, ale ještě
jsem neviděl starostu, který by se hrabal v ho...ch svých obyvatel".
Shrnutí
Ani ti největší škarohlídi nemohou přehlédnout, jak se v letošním roce naše obec změnila.
Těm, kteří dovedou tuto práci ocenit jen můžeme slíbit, že se znechutit nenecháme a i příští rok
budeme v naší práci pokračovat. Rádi uvítáme i věcné a realizovatelné návrhy, jak ještě obec v
rámci našich možností vylepšit.
JUDr. Josef Matějka - starosta
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Z činnosti Jednotky dobrovolných hasičů Kublov
Letošní rok byl, prozatím, pro jednotku dobrovolných hasičů docela poklidný na zásahy.
Z důvodu mimořádných událostí, z hlediska Covid-19, i naše jednotka musela utlumit činnost, ale
přesto byla stále v pohotovosti a připravena pomoc svým spoluobčanům.
Jak bylo již zmíněno v předchozím čísle Kublovských novin, tak 11. července jsme obdrželi,
pro nás nové, ale starší vozidlo, Mercedes-Benz Atego ze stanice HZS Beroun, které bylo ve
službách profesionálních hasičů 11 let. Tento vůz již nahradil stávající cisternu, která byla vyrobena
v roce 1988 a sloužila jak u profesionálních hasičů, tak i u dobrovolných.
Nové vozidlo, označením CAS 15/2200/132 – M2Z, je již zařazeno do ostrého výjezdu a svůj první
zásah si odbylo 31.7.2020, při požáru neposekaného pole u obce Hudlice, kde naše jednotka
zasahovala s jednou profesionální jednotkou a pěti dobrovolnými jednotkami.
Dalším zásahem, dne 17.8.,
byla pomoc obci při čerpání vody
ve sklepních prostorách na
Slovance, kde jednotka, v počtu
1+2, pomohla při umístění
kalového čerpadla do zatopených
prostor.
Dne 26.8. se velitel
jednotky, Martin Šmíd, zúčastnil,
s vozidlem Mercedes-Benz Atego
– CAS 15/220/132 M2Z, slavnostního předání techniky od HZS Středočeského kraje Kladno, na
stanici v Říčanech, kde bylo předáno devět „malých cisteren“, které na stanicích HZS
Středočeského kraje sloužily jako prvovýjezdová vozidla. Průměrné stáří těchto cisternových
automobilových stříkaček je necelých třináct let.
Za účasti ministra vnitra, Jana Hamáčka (ČSSD), i představitelů jak krajského, tak republikového
vedení Hasičského záchranného sboru ČR i říčanského starosty Vladimíra Kořena, těmto starším
strojům, které jsou v nynějších působištích vlastně „nové“, požehnal kaplan Matěj Jaroslav Baluch.
Ministr Jan Hamáček jejich nynějším držitelům popřál, aby vždy, když v nich vyjedou k zásahu, se
v nich také všichni v pořádku vraceli. Nová působiště předaných cisteren: územní odbor Beroun
(Jince, Kublov), územní odbor Kladno (Hostivice, Zlonice), územní odbor Příbram (Sedlčany),
Územní odbor Kolín (Velký Osek), územní odbor Mělník (Mělník), územní odbor Mladá Boleslav
(Šestajovice), územní odbor Nymburk (Kostomlaty nad Labem-Hronětice).
Díky této nové technice je jednotka lépe
vybavena pro zásahy jak v případě požáru, tak i
technických pomocí. Na vozidle je osvětlovací
stožár, pro lepší zásah v nočních hodinách, dále je
vozidlo vybaveno ventilátorem pro přetlakovou
ventilaci, za účelem rychlejšího odvětrání
zakouřených prostor a vyprošťovacím navijákem
s tažnou sílou 5 tun.
V měsíci srpnu ještě jednotka obdržela také od HZS
Středočeského kraje ÚO Beroun vyřazený chemický
kontejner, který bude sloužit jednotce na uložení
technických prostředků pro zajištění mimořádných
událostí jak v obci, tak v působení jednotky v poplachovém plánu, kde je naše jednotka zařazena
pro mimořádné události v okrese Beroun, Rokycany a Rakovník, kde jsme zařazeni do výjezdu.
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Co o nás napsaly Berounské noviny:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dobrovolník i profesionál
Auta, která se ve
středu sjela na
malou slavnost do
Říčan, byla
vesměs označena
příslušností
k místu, kde nyní
působí. To už
hasiči stihli
udělat. „Dostali
jsme je asi před
měsícem,“ řekl
Deníku velitel
jednotky
dobrovolných hasičů obce Kublov na Berounsku, Martin Šmíd. Přijel s cisternou na podvozku
Mercedes-Benz Atego, s níž už byl i na prvním zásahu; hasit požár pole u obce Hudlice. Tedy –
na prvním výjezdu s dobrovolnou jednotkou.
Jinak tohle auto zná jako
své boty; rozhodně dost na to,
aby mohl říci, že dobrovolní
hasiči dostali stroj sice starší, ale
ve slušném stavu. Již 29 let
velitel Kublovských dobráků
slouží jako řidič a strojník na
hasičské stanici v Berouně – a
zrovna tímhle autem 11 let vozil
k zásahům kolegy z řad
profesionálů.
Z Říčan si však odvezl
zcela nový zážitek. Vždyť který
jiný šofér hasičské cisterny může
říci, že na vedlejším sedadle vezl
ministra vnitra?
Padla totiž nabídka, zda si hosté chtějí vyzkoušet svezení – a Hamáčkův tým kývl. Následovalo
menší „kolečko“, při němž se zjevně neuplatňoval zákaz hovořit za jízdy s řidičem. Po
vystoupení totiž ministr od Martina Šmída věděl, že tohle auto nahradilo 32 let starou Liazku.
Ale ani ta nepůjde do šrotu. Cisternu obec poskytne jiným hasičům, jimž ještě může sloužit. Aby
nemohla, když jí před dvěma roky vyměnili nádrž a čerpadlo!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Co říci závěrem? Členové zásahové jednotky dobrovolných hasičů, děkují
zastupitelům obce Kublov, v čele s panem starostou, JUDr. Josefem Matějkou, za velkou
podporu své činnosti, která tu je na pomoc všem, kdo jsou v nouzi a obrátí se na tuto složku
Integrovaného záchranného systému, a všichni obětují svůj volný čas, za účelem pomoci
spoluobčanům při jakékoli mimořádné události.
Martin Šmíd, velitel JSDH Kublov
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Akce TJ Kublov
V sobotu 4. 7. 2020 se uskutečnil, za účasti 14 stolních tenistů, Turnaj TJ Kublov.
Zvítězil Petr Berka před Miloslavem Jandou, Milanem Holienčinem a Michalem Pacovským.
TJ dokončila úpravy dvora Na Slovance nátěrem oplocení včetně vrat a parapetů oken.
V sobotu, 12. září, uskutečnila Tělovýchovná jednota a Obec Kublov zájezd na
Chebsko, kterého se zúčastnilo 44 výletníků.
Na úvod nás ředitel NPR SOOS
provedl naučnou stezkou s
rozsáhlými rašeliništi a bahenními
sopkami této přírodní rezervace.
Unikátní přírodní útvary byly pro
nás nevšedním zážitkem. V celé
Evropě nejsou takovéto bahenní
sopky k vidění.
Potom jsme se přesunuli na strážní
hrad Ostroh (Seeberg) , který je
velmi povedeně zrekonstruován.
S celou historií hradu a okolních
hrázděných staveb nás odborně
seznámila tamní kastelánka.
Odpoledne jsme strávili v jednom z
nejstarších měst České republiky, v
Chebu. Město se pyšní stavební a architektonickou jedinečností, prohlédli jsme si například
Špalíček, komplex 11 kupeckých domů a další skvosty, jako Pachelbelův dům (Chebské muzeum) a
kostel sv. Mikuláše s vyhlídkovou věží, kterou
většina z nás pokořila.
Poslední naší zastávkou byl Chebský hrad. Ten je
s hradní kaplí a Štaufským sloupem jedinou
štaufskou falcí v Čechách. Dominantou hradu je
Černá věž ze sopečného tufu.
Pohodové odpoledne jsme zakončili, jak jinak, v
cukrárně ve Špalíčku.
V sobotu 3. října 2020 se uskutečnila
poslední letošní akce turistického oddílu
Tělovýchovné Jednoty Kublov. Dopoledne jsme
se prošli stezkou z Kozičína do Orlové, odborný
doprovod a výklad nám provedl průvodce pan
MVDr. Čámský. Šli jsme po hřebenech přes
významný turistický cíl východní části Brd - vrch
Třemošná, s výškou 778 m nad mořem.
Procházeli jsme významné vystupující skalní
útvary, jako je Kazatelna, s nádhernými výhledy na Brdy a rozsáhlá kamenná moře.
Odpoledne jsme strávili v Ekologickém Centru Orlov v Domě NATURA. Jde o muzeum,
galerii a naučný vzdělávací multifunkční objekt. Odborný doprovod a výklad k jednotlivým
expozicím provedl MVDr. Luboš Gardoň. V expozici nočních motýlů, která je součástí zdejšího
Muzea lišajů, jsme si prohlédli část sbírky těchto krásných zástupců hmyzí říše. Muzeum se pyšní
druhou největší sbírkou lišajů na světě, větší má pouze Londýn. Výstava „Příběh života“ ukazuje
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současné názory na vznik a vývoj života na Zemi. Zajímavá byla také výstava „Afrika“ s unikátními
fotografiemi a předměty dovezenými z výprav významného českého zoologa a publicisty Miloše
Anděry. Problematiku ochrany přírody v CHKO Brdy přibližuje další z expozic. V suterénu jsou
chováni živí zástupci obojživelníků a plazů, vyskytující se v České republice.
Turistické zážitky si tak účastníci výšlapu doplnili o zajímavé poznatky.
Další akce, plánované na 31. října - výšlap TJ z Kublova na zříceninu hradu Řebřík a „Soumrak
TJ“, plánovaný na 17. listopadu 2020 se neuskutečnily. Důvodem byla vládní opatření v souvislosti
s korona-virovou pandemií.
Jaroslav Zíma, Hana Jungmanová
ZO KSČM Kublov
Další zájezd, z celé řady již po několik let pořádaných akcí pro zájemce o historické památky České
republiky „Zpět do historie“, se uskutečnil v sobotu 29. srpna 2020. Autobus s 43 účastníky
odjížděl z Kublova v ranních hodinách směrem na Litoměřice. Všichni se těšili na prohlídku zámků
Libochovice a Ploskovice. Oba objekty v barokním slohu se nalézají v malebné krajině dolního
Poohří lemované kopci Českého středohoří. Počasí bylo velmi příznivé, a tak si všichni mohli
vychutnat nejen prohlídky vnitřních prostor obou zámků, ale i přilehlé krásné parky.
*****
Kultura
Nejprve bych se chtěla omluvit účastníkům výletu do divadla Palace, který se měl uskutečnit
3.9.2020. Z důvodu minimální účasti, hlavně kvůli obavám z viru Covid-19, byl výlet do divadla
zrušen.
Budeme doufat, že příští rok bude příznivější všem kulturním akcím.
Vítání občánků
Původně plánovaný říjnový termín na vítání občánků musel být bohužel opět zrušen, stejně jako na
jaře, a to kvůli opatřením proti Covid-19.
Někteří rodiče využili možnost zapsat svého potomka do Pamětní knihy bez slavnostního obřadu.
Ostatním bude umožněna účast na slavnostním obřadu v náhradním termínu, který bude ještě
upřesněn. Bohužel, kvůli současné situaci není možné odhadnout, kdy se slavnostní obřad
uskuteční. Velmi děkujeme všem rodičům za jejich trpělivost a pochopení.
Setkání občanů
Proto, abychom ochránili naše občany a minimalizovali riziko nákazy Covid-19, bylo rozhodnuto o
zrušení plánovaného setkání občanů, které každoročně probíhá na začátku prosince.
Zdraví občanů je pro nás, v této nelehké situaci, na prvním místě.
Věříme, že všichni toto období zvládneme a potkáme se na nějaké další kulturní akci.
Přeji všem pevné zdraví!

Jana Domanská
*****

Kublováček
Bohužel, opatření spojené s Covid-19, poznamenala i letošní tradiční Vánoční jarmark a rozsvěcení
vánočního stromu. Poprvé se tato tradiční sváteční akce tedy neuskutečnila.
Ale o vánoční strom jsme nepřišli. Obecní symbol Vánoc byl rozsvícen v podvečer první adventní
neděle, tedy 29.11.2020.
Vážení a milí, navzdory všem omezením mohou i ty letošní Vánoce být výzvou, abychom je
prožili naplno, jako rodinné svátky plné lásky a radosti. Přejeme Vám všem veselé Vánoce, do
nového roku pevné zdraví, štěstí, pozitivní myšlenky a sílu na to překonávat překážky,
které nám život přináší.
KUBLOVÁČEK
Těšíme se na viděnou v roce 2021!
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*****************************************************************************

Jménem svým i
jménem všech zastupitelů
obce Kublov přeji do
příštího
roku
všem
občanům obce i dalším
čtenářům zdraví, štěstí,
spokojenost,
ale
i
odhodlání a trpělivost při
zvládání současné nelehké
situace.
Zastupitelům
děkuji za pomoc při
uskutečňování snahy o
trvalý rozvoj naší obce.
JUDr. Josef Matějka - starosta

********************************************************************************
Obec nabízí k prodeji řezivo
Obec Kublov nabízí zájemcům k prodeji nové řezivo - prkna, tl. 25 mm,
borovice i smrk za 3 300,-Kč (včetně DPH) za 1m3.
Řezivo prodáváme po 2 m3 v převázaných balících a proložené. Další
informace na zdejším OÚ.
Nabídka zaměstnání
Obec přijme zodpovědnou pracovní sílu na drobné práce jako je sekání
trávy, běžná údržbářská činnost, drobné zednické práce, podmínkou
řidičské oprávnění skupiny B, oprávnění skupiny D výhodou. Dále obec
přijme na zkrácený úvazek uklízečku. Bližší informace na zdejším obecním
úřadě.
Parkování před místní prodejnou
Na naši obec se s písemnou žádostí o nápravu obrátil vedoucí provozu autobusového
přepravce ARRIVA Střední Čechy s.r.o. V žádosti zmiňuje opakované stížnosti řidičů autobusů na
vozidla parkující v prostoru autobusové zastávky před místní prodejnou COOP a připojil i několik
fotografií parkujících vozidel přímo před autobusovou čekárnou. Jsme si vědomi obtížné situace s
parkováním v místě před prodejnou. Řešením by bylo zřídit alespoň několik parkovacích stání
namísto parku před prodejnou. Obec se proto s tímto návrhem obrátila na COOP, neboť není
vlastníkem pozemku před prodejnou, a i za umístění čekárny a kontejnerů platí společnosti COOP
nájem. Pro úplnost řidičům připomínáme možné důsledky porušení § 27 odst. 1, písm. f) zák.
č. 361/2000 Sb. - zákaz zastavení a stání v prostoru autobusové zastávky, neboť pokud by
provozovatel autobusové dopravy řešil věc oznámením na policii, nemusel by se žádný z nás, kdo
tam občas zastavíme, dočkat shovívavé reakce od dopravní hlídky.
Už vůbec by nemohl očekávat porozumění řidič parkující v prostoru křižovatky na
vyznačené „zebře“. Snad to při nezbytné míře tolerance, ale i ohleduplnosti k lidem nastupujícím
do autobusu, zvládneme. Odpovědnost je však vždy na řidiči.
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