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Koronavirus - konec či nový začátek?
Všichni mi dáte jistě za pravdu, že zatím naše obec přečkala nebezpečí nákazy celkem bez
komplikací. Určitě je to i Vaší zásluhou, ať už jste šili roušky pro ostatní, či důsledně dodržovali
nařízená opatření, včetně používání roušek. Stejně tak si ceníme mnoha nabídek pomoci. Současná
epidemie totiž prověřuje nejen naši zodpovědnost a ohleduplnost, ale i charaktery a elementární
slušnost projevující se v chování k těm, které nikoli jejich vlastní vinou epidemie zasáhla. Při stále
trvajícím ohrožení není vyloučeno, že tato nová nemoc postihne každého z nás bez ohledu na to, jak
opatrní budeme. Proto bychom se měli k postiženým chovat se stejnou účastí a ohledy, s jakými
bychom se sami chtěli setkat pro případ, že nákaza postihne nás samotné.
Nebudu se vracet k tomu, jak i podněty naší obce k příslušným orgánům zůstaly
nevyslyšeny. Od počátku mi bylo jasné, že pomoci si musíme především sami. Co se ale dá těžko
překousnout je, když následně se hlásí všelicí hrdinové samochvalně prohlašující, jak vše pro nás
bezvadně zařídili, jak nám pomáhali, co vše jsme "společně" zvládli a nechybí ani nadšené táborové
výzvy ve stylu, co vše dobrého ještě společně vykonáme. Co si o takových předvolebních
prezentacích myslím, jsem proto bez obalu v písemné odpovědi na takový agitační dopis sdělil
hejtmance našeho kraje.
Aby nedošlo k omylu, považuji za nutné zmínit, že jakákoli vnější materiální pomoc v
podobě několika mála litrů dezinfekce a několika kusů roušek byla nesouměřitelná s tím, co naše
obec pro své občany sama pořídila. Jen na nákupy dezinfekce a roušek pro potřeby občanů a dalšího
materiálu k zajištění provozu obce jsme z prostředků obce vynaložili téměř 100 tis. Kč. I nadále
jsme v případě nutnosti připraveni poskytnout další pomoc, bude-li toho třeba.
Tato pomoc ze strany obce a její organizační zajištění je však jen plnění povinnosti obce
vůči svým občanům. Skutečnými hrdiny
zasluhujícími si významnější poděkování jsou z
našeho bezprostředního okolí ti naši spoluobčané,
kteří, aniž by o to byli žádáni, a aniž by za to něco
očekávali, neváhali poskytnout pomoc. Vedle již
zmíněného šití roušek si zmínku a poděkování
zaslouží pan Petr Jaroš z č.p. 17, který v reakci na
článek starosty v březnových Kublovských
novinách daroval obci 8 ks. roušek FFP3, které
podle systemizace hlavního hygienika měly být
používány v provozech ČOV, kde se vyskytuje
aerosol z odpadních vod, avšak na trhu byly
nedostupné a ani přes opakované žádosti o pomoc
směřované na hejtmanku Stč. Kraje, ministra
zdravotnictví, a dokonce i prezidenta republiky
nám nikdo z nich nepomohl. Jen díky darování
těchto několika kusů roušek mohla obec zajistit
ochranu pracovníků zajišťujících provoz naší čistírny odpadních vod při její údržbě a povinném
odebírání vzorků. Teprve po zrušení státního monopolu na nákup ochranných pomůcek se nám
podařilo zajistit potřebné vybavení pro zajištění provozu ČOV.
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Jelikož se však ukazuje, že naše radost byla poněkud předčasná a že stále nemáme vyhráno,
prosím všechny o nezbytnou obezřetnost.
Ekonomické dopady pro obec
Snížení výnosů ze sdílených daní i pro naši obec znamená snížení příjmů. Ke konci měsíce
července jsme z rozpočtového určení daní obdrželi o 1,3 mil. Kč méně oproti predikovanému
příjmu za stejné období. Největší pokles je u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
(zaměstnanci) a OSVČ, kdy od začátku dubna jsme z této daně neobdrželi ani korunu. Proto již
10.6.2020 zastupitelstvo obce na návrh starosty na výdajové stránce snížilo rozpočet obce o 1,5 mil.
vypuštěním některých plánovaných investic pro rok 2020.
A co jsme v době všeobecného útlumu dělali?
Jistě jste si povšimli, že náš úřad nepřetržitě fungoval po celou dobu, kdy byla omezena
činnost úřadů a většina jejich zaměstnanců pracovala stylem home office. To si ale malá obec
dovolit nemůže, protože především bylo nutno připravit plánované akce a zajistit běžný provoz.
Příprava celkové úpravy zahrady mateřské školy.
Obec k žádosti ředitelky MŠ řešila stávající stav zahrady. Na základě návrhu ředitelky MŠ
Kublov byl vypracován projekt "Učíme se pod nebem". Hlavním cílem je zkvalitnění technického a
názorného vybavení zahrady. Obec na
základě tohoto projektu požádala o dotaci
na jeho realizaci.
V uplynulých dnech byla obci doručena
zpráva, že ministr životního prostředí náš
projekt schválil. K naší žádosti jsou pro
nás rezervovány finanční prostředky ve
výši 479 tis. Kč. Ještě před schválením
dotace jsme provedli pročištění zahrady.
Také jsme vyhlásili výběrové řízení na
dodavatele nového oplocení. Po schválení
dotace připravujeme výběrové řízení na
dodavatele úpravy zahrady podle
zpracovaného projektu.
Řešili jsme kůrovce v obecním lese
I když ne v takové míře, ale ani našemu
malému obecnímu lesu se nevyhnul kůrovec,
ani usychání borovic. Za současného malého
zájmu o dřevo jsme museli rychle jednat a
zajistit odvoz napadeného dříví z lesa, aby se
neumožnilo vyrojení další generace kůrovce. I
když je nám jasné, že s tím budeme mít hodně
práce, nechal starosta odvézt dříví k rozřezání
na pilu v Trubíně. Zvoleno tak bylo menší zlo,
než kdybychom nechali dříví v lese. I naším
odborným správcem nám bylo potvrzeno, že je
to to nejlepší, co jsme mohli za dané situace
udělat. Po rozřezání jsme připraveni řezivo
prodávat zájemcům, kteří se již nyní mohou v této věci obracet na zdejší obecní úřad.
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Oprava povrchu místních komunikací
Po dokončení projektové dokumentace obec v otevřeném výběrovém řízení zadala poptávku
na opravu vybraných místních komunikací či jejich částí. Nové živičné povrchy budou položeny v
ulici nad mateřskou školou, kolem řady domů pod vodojemem, pod lesíkem, kolem obecního úřadu,
dokončen bude povrch komunikace v Chaloupkách od křižovatky ve tvaru Y ve směru "Za humna".
Při této akci bude provedena i oprava poklesu vozovky pod vodojemem. Současně budou
opraveny šachty dešťové kanalizace v ulici nad mateřskou školou. Do výběrového řízení se
přihlásilo celkem šest dodavatelů. Nejnižší cenovou nabídku podala obchodní společnost
STRABAG a.s. ve výši 1,969 mil. Kč, se kterou starosta na základě doporučení výběrové komise
uzavřel smlouvu o dílo. Rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší cenovou nabídkou byl více jak 1,5 mil. Kč.
Stavební práce budou zahájeny v průběhu měsíce srpna. Proto žádáme občany o strpění
dočasných omezení vyvolaných touto stavební činností. Podrobnější údaje o opravě jsou k
dispozici na nástěnce našich webových stránek.
Rekonstrukce oplocení obecního úřadu
Stávající podezdívka
oplocení již byla v dezolátním
stavu a zejména v její zadní a
nejvyšší části již byla nahnutá do
komunikace a časem by mohlo
dojít k jejímu zřícení. Stav
podezdívky byl i důvodem, proč
se zahrada za OÚ nemohla užívat
pro parkování. Ostatně stav
podezdívky odpovídal jejímu
věku, neboť oplocení bylo
vybudováno ve 30. letech
minulého století. Například vrata
do zahrady se již nedala otevírat.
Máme předpoklad, že jen na
podezdívku bychom mohli od
Středočeského kraje obdržet
dotaci ve výši cca 650 tis. O tuto dotaci jsme již požádali. Opravu podezdívky bylo nutné provést
před položením nových živičných povrchů okolní komunikace. Navíc kdybychom o tuto dotaci
nepožádali do konce června tohoto roku, museli bychom tuto akci financovat pouze z vlastních
prostředků. I dodavatel této stavby byl vybrán na základě otevřeného výběrového řízení. Nabídku
podalo šest různých dodavatelů. Nejnižší nabídku podala obchodní společnost ROYAL DIAMOND
Stavební společnost s.r.o. ve výši 1,033 mil. Kč, se kterou starosta na základě doporučení výběrové
komise uzavřel smlouvu o dílo. Rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší cenovou nabídkou byl vyšší jak 850
tis. Kč.
Obec po zhotovení podezdívky připravuje osazení novými plotovými výplněmi.
Výběr nového pachtýře na pozemky obce, u kterých byl dosavadní pacht ukončen.
Jak jste mohli zjistit, obec na některé ze svých pozemků vyhlásila záměr na jejich pacht a
spojila ho s výzvou k předkládání cenových nabídek, přičemž současně stanovila nejnižší
nabídkovou cenu. Celkem byly předloženy tři nabídky. Výběrová komise doporučila uzavřít novou
pachtovní smlouvu s uchazečem, který předložil nejvyšší cenovou nabídku.
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Obec po uvolnění podmínek zorganizovala Kublovskou pouť
Vyhlášení o uvolnění podmínek pro konání větších akcí umožnilo konání naší poutě. Jako
obvykle se konaly i doprovodné akce. Jednak Ladislava Kučerová s podporou obce připravila
výstavu obrazů, které je možné stále zhlédnout na zdejším obecním úřadě.
Další akcí bylo pořádání již
tradičního pouťového koncertu.
Tentokrát jsme se snažili vyhovět
různým námitkám, že koncert by se
neměl konat v neděli, a proto jsme ho
uspořádali v sobotu. Návštěvnost
první jeho části však byla mizivá.
Lepší už to bylo s rockovou částí.
Obec opravdu nemá zájem vnucovat
svým občanům něco, o co nestojí,
zejména když to stojí velké úsilí řadu
lidí, a ne zcela zanedbatelné
prostředky. Proto bude pro příští rok
nutno uvážit, zda tu část koncertu,
jehož adresáty měly být ti dříve
narození, vůbec nevypustit. Tak jako
minulá léta si dovedu představit nejrůznější důvody, proč čas či den byl zvolen špatně. Ani
organizátoři akce však nemají úplnou volnost v načasování a musí se podřídit možnostem
účinkujících. Organizátoři jsou přesvědčeni, že při opravdovém zájmu o tento typ kultury by se i
zájemci dokázali přizpůsobit. Děkuji členům SDH Kublov, a zastupitelům J. Domanské a M.
Špirytovi za organizování akce a Evě Müllerové za úpravu záhonů v parku.
Oprava střechy č.p. 10
Jak jste průběžně informováni, obec připravuje úplnou rekonstrukci rodného domu J.L.
Zvonaře. Nejdříve jsme si nechali zpracovat dokumentaci proveditelnosti, která je kompromisem
mezi našimi představami a představami orgánů památkové péče. Vzhledem k časové náročnosti
procesu při schvalování zásahů do předmětu památkové ochrany, dodacím lhůtám projektantů i
náročnosti při získání prostředků na celkovou rekonstrukci, nám k urychlení nápravy současného
stavu nemovitosti nezbývá než postupovat dílčími zásahy. V první řadě jde především o opravu
střechy. I na takovou činnost však musíme mít závazné stanovisko orgánu památkové péče. Proto
bezprostředně po jeho vydání bude oprava zadána vybrané odborné firmě.
Pořízení "nového" vozidla CAS pro JSDH
Kublov
Za podpory HZS Beroun se podařilo pro
naši obec bezúplatným převodem získat vozidlo
CAS (cisterna) zn. Mercedes s kompletním
vybavením. Toto vozidlo nahradí naši cisternu na
podvozku Liaz, kterou obec prodá některému ze
zájemců po předložení cenových nabídek.
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Nedovolené nakládání s odpady
Obec řešila případ naprosté bezohlednosti, kdy u
hasičské zbrojnice byly dme 12.6. dva čerstvě
vyprázdněné kontejnery na plasty naplněny množstvím
pytlů s nejrůznějším odpadem od vysavače, skleněných
lahví a plechovek po použité pleny pro dospělé. Starosta
věc následně řešil s policií a za pomoci našeho
kamerového systému, k jehož záznamům má policie
přístup, se podařilo objasnit totožnost dvou pachatelů, na
které bude podáno oznámení pro přestupek podle § 69
odst. 2, zák. 185/2001 Sb. tím, že zjištěné osoby odložily
komunální odpad mimo vyhrazené místo, čímž porušily
povinnost uloženou týmž zákonem v § 17 odst. 5 a
obecně závaznou vyhlášku obce Kublov č. 1/2015. Za
takové jednání může být fyzické osobě uložena pokuta
až do výše 50 tis. Kč.
To, že u kontejnerů jsou zanechávány i jiné
odpady, než pro které je stanoviště kontejnerů vyhrazeno, se poslední dobou stává často.
Upozorňujeme, že místa umístění kontejnerů nejsou sběrnými dvory, kde se dá cokoli či kamkoli
něco odložit. Takovéto počínání je možné kvalifikovat jako založení nepovolené skládky.
Kontejner na kuchyňské oleje
Jak jste byli informováni, jedna z popelnic s vyříznutým otvorem, která je vedle hasičské
zbrojnice je určena pro sběr použitého kuchyňského oleje. Ten se do popelnice vhazuje v
uzavřených PET lahvích. Podle výkazů svozové firmy je ale využití této možnosti minimální.
Přitom obec je od letošního roku povinna svoz tohoto odpadu organizovat, a tedy i hradit. I když to
znamená o trochu více práce, prosím občany, aby tuto možnost využívali. Rozhodně varujeme před
vyléváním oleje do splaškové kanalizace.
Především na to doplatí ten, kdo by se takto oleje chtěl zbavit. Olej se totiž v potrubí rychle
srazí a postupně ucpe i odpadní potrubí z domu. Navíc se následně zjistí, kdo porušil kanalizační
řád obce.
Ke hřbitovu jsme umístili nádrž na vodu
Jedná se o nádrž vymontovanou z hasičské cisterny,
kterou jsme nechali opravit, zaslepeny byly původní prostupy a
doplnila se konstrukce. Doplňování vody přímo do studny je
neefektivní. Ještě doladíme umístění konví, zvažujeme i jiné
umístění nádrže.
Osazování stromů či keřů
Již vícekrát jsme žádali občany, aby bez vědomí a souhlasu obce neosazovali obecní
pozemky křovinami či dokonce stromy. Jde o stejný zásah do vlastnického práva, jako kdyby si
někdo vysadil stromy na jejich pozemku. Zřejmě si mnohdy neuvědomují, že vedle zásahu do
vlastnického práva obce nemusí jejich představy o tom, jak obecní pozemek "vylepší"
korespondovat ze záměry vlastníka. V případě sousedství s komunikací mohou takové zásahy
představovat i zhoršení situace v bezpečnosti jejího provozu.
Důsledkem může být i ztížení údržby obecního pozemku. Možná tito dobrovolníci netuší, že
trvalé porosty jsou vlastnictvím vlastníka pozemku, bez ohledu na to, kdo je vysadil a ten je může
na náklady takového samozvaného "zahradníka" nechat odstranit.
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Jak žádat obec o technickou pomoc
Obec již několik let poskytuje svými prostředky technickou pomoc. Přitom se snaží zejména
místním občanům maximálně vyhovět. Občan, který takovou technickou pomoc potřebuje
(kontejner, odvoz materiálu, plošina, autojeřáb, nakladač) vyplní jednoduchý formulář, který je k
dispozici na obecním úřadě či ke stažení na nástěnce našich webových stránek. Při neodkladných
zásazích se lze dohodnout s obcí i telefonicky a podepsanou žádost doručit následně. Po
zaevidování požadavku se stačí domluvit s pracovníkem obce na termínu pomoci. Nepamatuji, že
bychom některému požadavku z řad místních občanů nevyhověli.

Z činnosti JSDH Kublov
Naše zásahová jednotka poskytla spolu s
jednotkou z Roztok zasahující profesionální
jednotce HZS významnou pomoc při záchranné
akci v naší obci při vyproštění krávy, pod kterou
se probořilo víko jímky.
Za všechny děkujeme profesionálním i
dobrovolným hasičům za jejich obětavou a
náročnou práci.

Policie šetří poškození nakladače
V pondělí po naší pouti zatím neznámý pachatel hozeným kamenem rozbil boční okno u
nakladače zaparkovaného v obecní ohradě na konci obce. Škodu tak způsobil firmě, která pro obec
provádí rekonstrukci podezdívky obecního úřadu. Komentář k osobnosti takového individua snad
není třeba.
Poděkování
Děkuji Heleně Kučerové za nezištnou dlouholetou pomoc při organizování humanitární
sbírky pro Diakonii Broumov.
JUDr. Josef Matějka - starosta
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*****
Tělovýchovná jednota
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.
Nové termíny akcí TJ:
12.září........................ zájezd TJ Kublov ve spolupráci s Obcí Kublov - Chebsko (Cheb,
NPR SOOS, Seeberg)
3.října......................... zájezd TJ - výšlap Brdy-Třemošná
31.října........................výšlap TJ - z Kublova na zříceninu hradu Řebřík (dle počasí)
17.11............................Soumrak TJ- setkání turistů-Kublov
ZO KSČM
29.srpna............................ zájezd ZO KSČM Kublov-zámky Libochovice a Ploskovice
Jaroslav Zíma
*****

Sokol Kublov
Sokolské hřiště má nové oplocení z jižní a západní
strany.
Jak to začalo? Starosta naší obce nám nabídl dřevo na
nový plot jako dar. Nová hradba byla potřeba, a tak
jsme nabídku přivítali. Obec dala dřevo nařezat na
plotovky a rýgle, Pavel Krauz plotovky ohobloval a
natřel.
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Po odstranění staré hradby bylo
potřeba udělat terénní úpravy. Některé části
starého plotu byly zasypány hlínou z různých
výkopů i starou antukou. Kolem septiku byla
menší černá skládka. Byly tam ulámané
betonové sloupky, 2 pařezy, drátěné pletivo,
drát z věnce na krále …
Se souhlasem starosty obce přistavil
M. Šmíd pod tribunu kontejner a nakladačem
naložil obsah skládky a částečně srovnal
okolí septiku. M. Malec poté kontejner plně doložil, neboť některé nánosy nebylo možné malým
nakladačem odstranit, protože byly prorostlé kořeny
okolních stromů. A tak za pomoci krumpáče a lopaty
terén dočistil. Dále vyřezal náletové dřeviny, ostružiní,
břečťan, zabudoval chybějící sloupky, ořezal výrůstky
kolem starých stromů, překážející větve, vyhrabal a
uklidil naházené lahve a plechovky.
Po úpravě terénu přišla na řadu jako třešnička na
dort montáž plotu, kterou provedli Pavel a Jiří Krauzovi.
Nový plot a jeho okolí nyní vypadá opravdu velice
pěkně.
Sokol Kublov touto
cestou děkuje Obci Kublov za
finanční a materiálovou
podporu, Pavlu a Jiřímu
Krauzovým za bezplatnou
montáž plotu, firmě Röwer a
Rüb za nákup vrutů na plot a
v neposlední řadě i Miroslavu
Malcovi za terénní úpravy a
celkovou údržbu sokolského
hřiště i tenisových kurtů.
28.7.2020
Hana Malcová – místostarostka Sokola Kublov
*****
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. Bližší informace na zdejším obecním úřadě.
*****
Anketa - zde odstřihni a po zakroužkování volby lze doručit na OÚ, popřípadě názor zaslat mailem
na obec@kublov.cz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Návrh na změnu frekvence svozů popelnic
Již řadu let se v letním období provádí svoz jen jednou za 14 dnů. Obci byl doručen návrh,
aby tomu bylo naopak, t.j. vyvážet v letním období každý týden z důvodu zahnívání odpadků a v
zimním jednou za 14 dnů. Samozřejmě by častější svoz představoval vyšší náklady, které se
promítnou i do výše poplatkové povinnosti. Obec přivítá Váš názor, zda :
a) ponechat stávající frekvenci svozu
b) změnit četnost v zimně 1x za 14 dnů a v létě každý týden
c) jednotně zavést svozy každý týden po celý rok.
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