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Krátké ohlédnutí
v letošním roce obec o pouti připravila v parku vedle Veského rybníka pro naše občany kulturní
program. V sobotu jsme uspořádali program pro ty mladší. Vystoupily zde čtyři rokové skupiny. V
neděli jsme pro ty starší připravili promenádní koncert, na kterém k poslechu hrála Berounská

šestka pod vedením Vladimíra Mužíka. Následovalo vystoupení dětí ze základní školy v Broumech
a vystoupení pěveckého sboru KUBR. Po oba dny bylo zajištěno občerstvení v obecním domě.
I když počasí bylo mimořádně nepříznivé, přesto řada nejen našich občanů tuto akci ocenila svou
účastí.

Rádi bychom, aby tak v obci vznikla nová tradice, aby alespoň o pouti měli občané příležitost se
sejít a popovídat si se svými sousedy, tak jak tomu bylo zvykem dříve, než se původní tradice
proměnily v komerční záležitost zúženou na
návštěvu lunaparků. Možná, že když se budou
lidé více setkávat, ubude trochu nevraživosti
a přibude více tolerance a pochopení.
Ani děti těšící se na pouťové atrakce
ochuzeny nebyly. Po téměř půlroční přípravě
se nám podařilo upravit místo za fotbalovým
hřištěm a zajistit zde připojení atrakcí na
rozvodnou síť.
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Pouť tradičně začala výstavou
obrazů.
Jak se to již stalo tradicí,
letošní pouťové akce byly
zahájeny
výstavou
obrazů
Ladislavy Kučerové a Martina
Hamouze.
Výstavu uvedl poutavým
výkladem pan Otomar Dvořák.
Zážitek z prohlídky krásných děl
obou umělců byl umocněn
vystoupením kytaristy Jana
Františka Bartoše.
Rozloučení se školním rokem v MŠ
Kublov
Před začátkem prázdnin 28.6.2018
připravila p. ředitelka Rumpíková spolu s
učitelkami naší mateřské školy pro rodiče a
ostatní členy rodin dětí pěkné vystoupení.
Pro p. ředitelku a zaměstnance
školky tím však jejich práce neskončila,
neboť museli o prázdninách zajistit
vymalování školky. Aby vše bylo krásné a útulné, dozdobení stěn ručními malbami zhotovila
p. ředitelka. Vymalování školky uhradí obec.
Oprava cesty na Velíz
Obec ještě před začátkem prázdnin zajistila opravu
cesty na vrch Velíz, která byla na více místech z důvodu
zvlnění povrchu obtížně sjízdná.
Bylo třeba na všech poškozených místech odtěžit
silniční podklad a odstranit kořeny, aby se v krátké době
poškození neopakovalo.
Oprava vyšla obec na částku 335 tis. Kč.
Obec má v plánu poté, co skončí stavbu zdi na
Velíze, opravit vodoteče a cestu nad mateřskou školou.
V závěru projektové přípravy je propojení obcí
Kublov a Broumy cyklostezkou spojenou se stezkou pro
chodce. S ohledem na očekávané výdaje na tuto stavbu bude
realizace pochopitelně podmíněna získáním dotačních
prostředků. Abychom zvýšili naše šance na dotaci, oslovili
jsme sousední obec Broumy a chceme tuto akci uskutečnit
jako náš společný záměr.

2

Úprava dvora Slovanky
V červenci po dohodě s
Tělovýchovnou jednotou Kublov
obec svými prostředky zajistila
úpravu dvora Slovanky.
Na oplátku tělovýchovná
jednota umožní bez požadavku na
nájem pořádání dvou akcí v jejich
sále.

Hřbitovní zeď je před dokončením
Stavba hřbitovní zdi se chýlí k závěru. V
době psaní tohoto příspěvku již zbývá dokončit
zemní práce a instalovat zákrytové desky. Jak
jsme Vás již dříve informovali, oprava zdi, která
je v majetku Římskokatolické farnosti Žebrák je
realizována z prostředků obce Kublov a za
finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR,
bez jehož podpory by bylo pro obec složitější akci
zainvestovat.
A nešlo to udělat rychleji ?
Tak jako vždy a ke všemu jsme
zaregistrovali
i
tuto
připomínku.
Samozřejmě jsme mohli při zadání
podmínek pro výběrové řízení termín
dodávky od převzetí staveniště stanovit
třeba na kratší dobu. V takovém případě
by ale obec riskovala, že při současném
vytížení stavebních firem se žádná z nich
nepřihlásí a nám dotace propadne. Toto
rozhodnutí se ukázalo správným už proto,
že i dodavatelé stavebních materiálů mají v současné době potíže s dodávkami. Bylo tomu i v
našem případě, kdy nejen žádný z prodejců, ale ani žádný z výrobců nebyl chopen okamžitě dodat
potřebné množství zákrytových desek na korunu
zdi a byly pro nás vyráběny na zakázku. Zatím
vše nasvědčuje, že se vysoutěžené dodavatelské
firmě ROYAL DIAMOND - stavební společnost
s.r.o. podaří dodržet termín pro dokončení díla,
který byl stanoven na konec srpna.
Obec při této příležitosti zajistila i opravu
poškozených částí vrat, kterou s obvyklou
vysokou mírou profesionality a kvality provedl
místní truhlář Pavel Krauz.
Obec se rozhodla na vlastní náklady
zajistit i opravu pomníku před hřbitovem, který
byl poškozen koncem června letošního roku. Bylo zajištěno jeho opískování a provedeno jeho nové
pozlacení. V nejbližších dnech bude vrácen na původní místo. Opravu provedl pan Jaroslav Prošek
ze Zbečna. Obec za opravu pomníčku zaplatí 15 tis. Kč.
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Nový park letos posloužil i při konání suchých
májů
Obec se jako každý rok finančně podílela
na uspořádání suchých májů a to zaplacením
půjčovného za kroje ve výši 6.750,-Kč a hudby za
5.000,-Kč.
Obec trvale tuto tradici podporuje a váží si
všech organizátorů i účinkujících. Právě pro
takovéto akce byl park vedle Veského rybníka
vybudován.
Nové prostranství přímo na místě
ocenilo několik maminek malých dětí, které
si pochvalovaly, že své ratolesti mohly
vypustit a nechat je při této akci řádit po
okolí, aniž by je musely neustále hlídat jako
když se máje konaly na silnici u Slovanky.

Vlastními silami obnovujeme část osvětlení za Malou
Loukou a v Chaloupkách
Jak jsme již avizovali, využili jsme akcí firmy ČEZ a
provedli jsme obnovu dvou úseků veřejného osvětlení a to v
částech Malá Louka a Chaloupky.
I v tomto případě byla neocenitelným pomocníkem
technika, kterou obec pořídila pro svou jednotku sboru
dobrovolných hasičů.
Na přiložené fotografii velitel hasičů Martin Šmíd
spolu s ing. Michalem Špirytem instalují jeden ze stožárů.
Zbývá zajistit dopojení el. rozvodů a v jednom místě
provést přeinstalaci obecního rozhlasu na nový stožár.

Orgánem státní památkové péče
byla schválena studie
proveditelnosti na opravu č.p. 10
Jak jsme Vás již informovali,
obec zajistila vypracování studie
proveditelnosti na opravu rodného
domu J.L.Zvonaře, kterou vyhotovil
ing. arch. Karel Musil.
Po připomínkovém řízení a po stanovení podmínek byla studie schválena orgánem
památkové péče.
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Tato skutečnost nám umožní zadat
realizaci prováděcího projektu po jehož
vypracování se budeme snažit získat na
opravu potřebné prostředky. V rámci
opravy dojde ke zbourání provizorních
přístřešků a místo jednoho z nich bude
vybudována nová stavba pro rozšíření
výstavní plochy.
Rádi bychom v
souladu se studií obnovili i původní
podobu přední světnice a to včetně pece.

Z pochopitelných důvodů zde
nemůžeme
pro
jejich
rozsah
publikovat všechny pohledy tohoto
záměru a proto jsme se rozhodli, že na
obecním úřadě zřídíme výstavku, kde
si budou moci zájemci prohlédnout
další detaily.

Co připravujeme
Naše obec se při příležitosti stoletého výročí vzniku naší republiky zapojila do akce "Sto lip
pro Českou republiku". Při této příležitosti chceme při malé slavnosti vysadit novou památnou lípu
na pozemek před vodojemem. Současně zde umístíme odpočívadlo. Ve spolupráci se spolkem
Kublováček bychom rádi do této akce zapojili i děti. Mrzí nás jen to, že nám letošní sucho
neumožnilo pozemek připravit podle našich představ.
Co nás trápí
V poslední době se stále častěji setkáváme s nepořádkem
kolem kontejnerů na plasty, sklo a papír. Jsem přesvědčen, že ne
vše je dílem někoho z nás. I naše obec se potýká s důsledky tzv.
odpadové turistiky, kdy poměrně velké množství lidí, kteří jen
naší obcí projíždějí zneužívají náš systém shromažďování a sběru
odpadů a navíc jim moc nezáleží na tom, co a kde po sobě
zanechají. Naše obec se
již přihlásila o možnost
získat dotaci na posílení počtu odpadních nádob a na
vybavení prostor, kde jsou kontejnery umístěny (ohrádky).
Přesto prosíme občany, aby při odkládání odpadů
respektovali, že se nejedná o sběrné dvory, že zde
nemohou zanechat všechno, čeho se potřebují zbavit, ale
jen to, pro co jsou kontejnery určeny. O ohleduplnost
prosíme zejména u plastů a papíru, aby zmačkáním lahví a
rozebráním krabic umožnili maximální využití sběrných nádob. Pokud jsou kontejnery plné,
prosíme občany, aby plasty zanechávali v igelitových pytlích, nikoli volně poházené. (Viz kontejner
u Veského rybníka 29.8.2018).
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Další věcí, která se nám nedaří, je přesvědčit některé občany, aby přestali do splaškové
kanalizace splachovat tzv. vlhčené kapesníky. Ty se totiž ve vodě nerozpustí a v nátokových
jímkách kanalizace relativně po krátké době vytvoří více jak půlmetrovou plovoucí vrstvu. Po
nasátí této hmoty dojde k ucpání čerpadel a výtlakového potrubí. Stále častěji tak musíme
objednávat sací bagr k odtěžení tohoto odpadu, což výrazně prodražuje provoz kanalizace.
Kublov bude zastupovat 22 obcí na mimořádném sněmu Svazu měst a obcí České republiky.
V pátek 7. září 2018 se zástupci obcí a měst z celé republiky, které jsou členy SMO ČR,
sejdou ve Španělském sále Pražského hradu na mimořádném sněmu. Mezi hlavní důvody jeho
konání je umožnění diskuse s novou vládou ČR o problémech a postavení obcí a měst. Obec
Kublov bude na tomto sněmu zastupovat 22 obcí a měst okresu Beroun, které našemu starostovi
udělili plnou moc k zastupování na tomto důležitém jednání.
*****
Z činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
Přes velmi teplé léto hasiči místní jednotky tuto dobu
prožili docela v klidu. Naše jednotka během tohoto období
zasahovala u několika padlých stromů na komunikaci a
dopravní nehody s autojeřábem na komunikaci Kublov
Březová, kde pomáhali s naložením havarovaného vozidla.
22.8. byl pro Berounké hasiče vyhlášen poplach na požár
10 hektarů lesního porostu u obce Chodouň. Tento požár
byl většího rozsahu a z toho důvodu byl vyhlášen III,
stupeň, a to znamenalo výjezd více jednotek. První den
zasahovalo 25 cisteren a zhruba 150 hasičů. Naše jednotka
byla krajským operačním střediskem na místo vyslána
22.8. ve 20:52 hod. z důvodu dohašovacích prací. Po
příjezdu jednotka dostala úkol zajistit doplňování cisteren u
vodní nádrže Tmaň a provádět ve velmi špatně přístupném
terénu hasební a kontrolní činnost. Tato činnost byla
prováděna po celou noc a ráno 23.8. v 6:43 ukončena a
jednotka se vrátila na základnu. Za tuto obětavou činnost
jim poděkoval velitel HZS Beroun a tím dokázali naši
členové, že jsou dobře připraveni pomáhat druhým na úkor svého volna a času s rodinou. Za letošní
rok se jednotka účastnila už dvou cvičení a to pří cvičení povodně v Berouně, kde pomocí AJ 14
Liaz
150
zajišťovali
stavbu
protipovodňových vrat na náhonu, tak
potom při výcviku plnění bambivaku
pod vrtulníkem v Hořovicích. Celkem
tedy zasahovali na žádost KOIS 12x a
technických činnosti na žádost obce
bylo 5. Jednou z posledních akcí byla
pomoc obci při zásahu v čp.97, kde byl
únik vody a členové prováděli
záchranné a vyklízecí práce v objektu.
Za své nasazení všem u všech zásahů
patří velké poděkování od velitele.
Dovolte mi tímto také apelovat na Vás všechny, abyste byli opatrní jako doposud a
nerozdělávali ohně v přírodě a neodhazovali nedopalky. Všude je spousta suché trávy i jiného
hořlavého materiálu.
Martin Šmíd
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Další oznámení obce :
Svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu se v naší obci u Veského rybníka uskuteční dne
6.10.2018 v době od 7:30 do 8:00 hod.
Na stejném místě se uskuteční svoz velkoobjemového odpadu od 11. - 12.9.2018
a bioodpadu od 17. - 18.9.2018
Divadlo
Jménem kulturního výboru zastupitelstva obce Kublov bychom Vás rádi pozvali na výlet za
kulturou, tentokráte do pražského Branického divadla.
Za představením, s názvem Na správné adrese, aneb holky z inzerátu.
V hlavních rolích Patricie Solaříková a Uršula Kluková.
Vyrážíme v pátek 26. 10. 2018. Přihlásit se můžete na OÚ Kublov, nebo u paní Jany Domanské.
*****
Sokol Kublov, z.s.
Letošní extrémně suché počasí velmi omezilo využívání tenisových kurtů. Na suchých
kurtech se hrát nedá a voda ve studni nestačila. Kurty tedy bylo možno využít jen pro sehrání
soutěžních zápasů.
Tenisový oddíl se i v letošním roce zúčastnil Oblastní soutěže smíšených družstev
dospělých. Družstvo hrálo ve složení: Josef Míchal ml., Miroslav Kratochvíl, Tomáš Jirásek, Artur
Krečko, Jana Hrudková, Lucie Krauzová.
Tabulka skupiny - výsledné pořadí
Pořadí

Klub

Vítězství

Porážky

Body v tabulce

1
2
3
4
5
6
7
8

LTC Rudná D
LTC Řevnice B
Tenis club Hýskov
TJ. Sokol Lety
LTC Beroun B
LTC Rudná E
Sokol Kublov
SPORT EDEN Beroun B

7
5
5
5
3
2
1
0

0
2
2
2
4
5
6
7

14
12
12
12
10
9
8
7

Miroslav Malec – starosta Sokola Kublov, z.s.

*****
TJ KUBLOV - odd. SPV (Sport pro všechny)
Pořádá dne 15. září 2018 Výšlap na Točník – poznej své okolí
SRAZ: 07.50 na parkovišti polesí Kolna
CENA: 50,- (autobus) Vstupné na hrad a jídlo si hradí každý sám.
PŘIHLÁŠKY a platbu 50, 00 Kč přijímá Jaroslav Zíma
na tel.: 737 514 231, e-mail: zimaronyjaroslav@seznam.cz
PROGRAM: (Délka trasy cca 11 km se zastávkami, turistická obuv)
07.50 raz na parkovišti polesí Kolna, odchod na výšlap směr Hředelská cesta
10.15 Jezevčí skála – svačina, 12.00 Hředle-oběd v Steak baru, procházka Zámeckým vrchem
15.30 prohlídka zříceniny hradu Točník, přesun do podhradí, občerstvení v Točníku-U rytíře
18.30 odjezd objednaným autobusem na Kolna a do Kublova
ZO KSČM Kublov pořádá
V sobotu 1. září 2018 zájezd Zpět do historie na zámky Jemniště s prohlídkou parku a na zámek
Konopiště. Odjíždí se v 8. 00 hodin z Malé Louky, další zastávky u Slovanky a u Skály.
Zájezd je plně obsazen.
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Prokletý lovec v Kublově
V posledních červnových dnech ožilo okolí obce Kublova nezvyklým ruchem. V lesíku nad
vodárnou se rozzářila světla reflektorů, na skalce seděl chlapec v pyžamu, kolem přecházela tajemná postava
v černém koženém plášti, nahlížela do papíru a něco si polohlasně mumlala, zatímco další skupinka lidí něco
kutila v rokli pod skálou a bylo slyšet pokyny: „Krev nacákejte sem na to listí, tady bude dobře vidět!“
Také někteří z hostů v restauraci Na Slovance zažili překvapení, když zjistili, že muž, jenž si kupuje u
výčepu pivo, je známý herec Městských divadel pražských Aleš Procházka, jehož sametový sugestivní hlas
dobře znají z dabovaných filmů Harry Potter, Pán prstenů nebo Městečko Twin Peaks.
Skutečně se tady natáčel hraný film, v němž kromě profesionálních hereckých hvězd našli herecké uplatnění
i někteří z místních obyvatel. Zeptali jsme se na podrobnosti přímo režiséra Otomara Dvořáka.
O čem váš film vypráví?
Scénář jsem zpracoval podle jedné ze svých povídek, která vyšla ve sbírce Mrtvý luh. Inspirovaly mě
staré pověsti z křivoklátska o takzvané „divoké honbě“, což má být tlupa děsivých přízraků, ženoucí se za
bouřlivých nocí lesem. Tento dávný mýtus s pohanskými kořeny v mé povídce prolíná se současným
příběhem vdovy po hajném, která má němého synka, a s postavou tajemného Léčitele, který přichází na
hájovnu, aby chlapci vrátil ztracenou řeč. Střetnutí je pro obě strany osudové a odhalí temné propasti v jejich
duších. Víc nehodlám prozrazovat, připravil bych tím diváky o překvapivé rozuzlení.
Jde o jednu z částí cyklu půlhodinových filmových povídek, které naše J.O.P. studio natáčí pro televizní
stanici Cs film. Snad můžu říct, že půjde o napínavý, dramatický thriller.
Proč jste si za dějiště vybral právě Kublov?
Hlavním důvodem je, že znám dobře
zdejší okolí a jeho působivé přírodní
scenérie, protože tady trávím každé léto na
chalupě. Ve filmu jsme využili balvanitou
bučinu V Jesínku nad kublovskou vodárnou,
lesní palouk nad Hředlemi, a také interiéry
několika různých chalup a chat v okolí.
Navíc tady mám „rodinné zázemí“, včetně
možností ubytování a stravování, což je
velká výhoda. Nejde totiž o běžnou
produkci, náš rozpočet je minimální, děláme
své filmy pro radost z tvorby, vlastně místo
abychom na nich vydělávali, tak je ještě
dotujeme ze svých prostředků.
Jak jste vybíral štáb a herecké obsazení?
Vynikající herci jsou základem dobrého filmového příběhu, sebedokonalejší technika není nic platná,
když jsou herci špatní. Znovu jsem obsadil Nikol Fischerovou, která hrála zpěvačku v mém předchozím
filmu Návrat. Není zatím příliš známá, ale je obrovsky talentovaná a kromě herecké profese je také velmi
dobrá písničkářka. Především jsem však vždycky viděl v roli tajemného Léčitele svého dávného kamaráda
Aleše Procházku, neboť jsem předpokládal, že tuto romantickou postavu obohatí svým charismatickým
kouzlem. Jsem rád, že si ve svém nabitém diáři konečně našel volné okénko i pro náš projekt. Třetí důležitou
osobou je představitel němého desetiletého chlapce: nakonec jsme pro tuto roli vybrali šikovného Lukáše
Kuchaře.
Chtěl bych zdůraznit, že jsme sehraná parta přátel a naše nápady se navzájem výborně doplňují.
Kameru a střih už tradičně zajišťuje spoluzakladatel našeho studia Jiří Jerry Fišar, jako druhý kameraman se
podílel kublovský rodák Tomáš Ksandr, zvuk měl na starosti Pavel Fišar. S produkcí mi pomáhala manželka
Eva Zajícová. Do epizodních rolí jsem obsadil některé z místních obyvatel: role dřevorubců si zahráli pánové
Milan Žižka, Martin Malec, Bohouš Luňáček a Jiří Hošek st., v roli hajného se objeví Jiří Hošek ml.
Kdy a kde film uvidíme?
Oficiální premiéra proběhne na podzim letošního roku v některém kině v Praze, ale chystáme také
premiéru v Kublově nebo v Broumech, to je zatím v jednání. Koncem roku bude mít film Prokletý lovec
televizní premiéru na stanici Cs film.
Děkuji za rozhovor Eva Zajícová
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