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Koronavirus hranice nezná a nebudeme-li obezřetní, nevyhne se ani Kublovu
Všichni dobře víte, že pro celou Českou republiku až na výjimky (cesta do zaměstnání,
k lékaři, na nákup, atd.) platí zákaz volného pohybu. Ještě přísnější omezení platí pro osoby,
kterým byla uložena nebo dokonce nařízena karanténa, neboť na tyto osoby se výše uvedené
výjimky nevztahují. Na základě rozhodnutí ústředního krizového štábu je nařízeno povinné
zakrývání úst a nosu rouškou nebo šálou či šátkem ve veřejném prostoru. Dále je zakázáno
jakékoli shromažďování lidí. Určitě to není čas k pořádání večírků nebo podobných sešlostí. Ani
mladí lidé nejsou imunní vůči koronaviru, jak už vědci dokázali, napadá je stejně jako ostatní, a
navíc se díky své časté neukázněnosti stávají významnými šiřiteli nákazy. Porušení nařízených
povinností budeme muset postupovat k řešení příslušným orgánům.

Zabývala se touto hrozbou i naše obec?
Hned, jak jsme zaznamenali znepokojivé informace, že nákaza se z Číny přenesla do Itálie,
bylo nutno především zajistit ochranné pomůcky pro obsluhu naší čistírny odpadních vod. V té
době jsme ještě ani nevěděli, že k bezpečnému zabránění nákazy jsou nutné speciální filtry
označované jako FFP3. Již v únoru však tyto filtry úplně zmizely z našeho trhu, a proto jsem je
objednal na Slovensku.
Jelikož jsme nedostávali žádné pokyny oficiální cestou, obrátil jsem se dne 25.2.2020, tedy
ještě předtím, než se k nám nákaza dostala, svým dopisem na Krajskou hygienickou správu a
na orgán krizového řízení ORP Beroun. Upozornil jsem na nezbytnost zajištění infrastruktury
obcí a měst, pokud jde o čistírny odpadních vod a upozornil jsem, že vedle zdravotnického
personálu jsou nejohroženější skupinou právě obsluhy těchto čistíren. Požádal jsem o metodickou
pomoc při stanovení postupů a ochrany pracovníků ČOV a upozornil na nedostupnost ochranných
pomůcek na našem trhu. Stejně tak jsem upozornil na nezbytnost zajištění bezpečnosti obyvatelstva.
Na tento dopis jsem od hygienické správy do dnešního dne žádnou odpověď neobdržel.
Velice rychle, a to hned následující den 26.2. jsem od ORP Beroun obdržel odpověď, že nákaza
novým koronavirem, šířícím se z Číny, se zatím v Česku podle ministra Vojtěcha u nikoho
nepotvrdila a není důvod k panice. Světová zdravotnická organizace (WHO) podle něj dosud
nedefinovala onemocnění koronavirem jako vysoce nakažlivou nemoc, úmrtnost činí zhruba tři
procenta. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch řekl, že větším problémem je chřipka, na kterou v
této sezóně v Česku zemřelo už několik desítek lidí. Krom odkázání na informační telefonní linku a
sdělení, že 27.2. bude zasedat Ústřední epidemiologická komise mi bylo sděleno:" Doposud nelze
žádná opatření přijímat, neboť se u nás doposud nákaza nevyskytla. V případě potřeby nebo
při vyhlášení krizového stavu bude ihned svolán krizový štáb. Zatím nemají obce žádné
kompetence“ koronavirus“ řešit. (!!!) Kompetentními orgány v řešení nákazy jsou orgány
ochrany veřejného zdraví, na které se můžete v případě potřeby obrátit s dotazy. Na jejich
webových stránkách najdete veškeré doposud známe informace, přijímané kroky a případná
opatření."
Samozřejmě nás nemohla taková odpověď uspokojit, a to už z důvodu, že naše obec
nejen že je kompetentní, ale dokonce jako zaměstnavatel povinná zajistit ochranné pomůcky pro své
zaměstnance. Obrátil jsem se proto dne 3.3. jako zástupce členské obce se stejným
upozorněním na předsedu Svazu měst a obcí České republiky Mgr. Františka Lukla, MPA.
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Současně jsem ho požádal, aby svůj nezpochybnitelný vliv uplatnil při snaze o zajištění ochranných
pomůcek nejen pro zdravotnický personál, ale i pro obsluhy čistíren provozovaných obcemi.
Hned následující den, t.j. 4.3. jsem se obdobně dopisem obrátil na hejtmanku
Středočeského kraje, ve kterém jsem upozornil i na to, že s ohledem na rozhodnutí ministra
zdravotnictví o zákazu volného prodeje filtrů FFP3 obec ztratila možnost tyto prostředky získat na
trhu a že lze očekávat, že již potvrzená dodávka těchto filtrů nebude ze Slovenska dodána. Současně
jsem jí požádal, aby uplatnila svůj vliv ve směru k ministerstvu zdravotnictví k tomu, aby byl
rozšířen výčet subjektů, kterým mohou být prostředky FFP3 poskytnuty.
Dne 12.3. jsme od internetového obchodu, který o sobě prohlašuje, že je obchodem
působícím pro Českou republiku obdrželi zprávu, že nám nemůže respirátory dodat s tímto
doporučením: „… môžeme odporučiť skúsiť poslať dopyt v rámci českých eshopov, keďže my
máme sídlo na Slovensku.“. Bylo by laciné jim to vyčítat, když náš stát se rozhodl obdobně.
Jediný, kdo s odpovídající rychlostí reagoval na mé podněty, byl Svaz měst a obcí
České republiky, který mi dne 11.3. doručil dopis, který předseda SMO František Lukl odeslal k
rukám ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA a na vědomí i předsedovi vlády
České republiky Ing. Andreji Babišovi. V tomto dopise je k našemu podnětu navrhováno, aby
osoby na nezastupitelných pozicích nebyly vyloučeny z možnosti získat účinné ochranné pomůcky
a krom obsluh čistíren odpadních vod jsou vyjmenovány i další profese včetně dobrovolných
hasičů.
Dne 15.3.2020 jsem v dopise, kterým jsem se přímo obrátil na ministra zdravotnictví,
mimo jiné upozornil, že naše obec např. zoufale řeší faktickou nemožnost získat účinné ochranné
prostředky (FFP3) pro naše zaměstnance čistírny odpadních vod a členy naší jednotky Sboru
dobrovolných hasičů zařazené do IZS, kteří jsou ve stejném ohrožení jako například zdravotnický
personál či personál zařízení poskytujících sociální služby s tím, že očekáváme jeho pomoc.
Dne 18.3. byl obcím doručen e-mailový dopis hejtmanky Středočeského kraje, ve kterém
jsme mimo jiné byli informováni o distribuci ochranných pomůcek zdravotnickým zařízením a o
možných způsobech komunikace s krajským úřadem.
Proto jsem okamžitě volal na v tomto dopise oznámenou telefonní linku určenou pro
příjemce ochranných prostředků a dotazoval jsem se, kdy si můžeme přijet pro filtry FFP3 pro
potřeby obsluhy čistírny. Bylo mi sděleno, že příjemci jsou rozděleni do třech kategorií a to 1.
nemocnice, 2. lékaři a pracovníci sociálních služeb, 3. obce a ostatní obyvatelstvo. Na přímý dotaz
jsem se dozvěděl, že obsluhy čistíren žádné upřednostnění nemají.
Za této situace mi nezbylo nic jiného, než se týž den, tj. 18.3.2020 obrátit s žádostí o
pomoc na prezidenta České republiky, ve které jsem v závěru uvedl: "Chápeme, že pro totální
nedostupnost těchto prostředků jsou přednostně vybavována zdravotnická zařízení a že řešení
našich potřeb zatím není ani slibováno. Svou prosbu jsem panu prezidentovi odůvodnil takto :
"Je třeba si však uvědomit, že pokud se nákaza nezachytí v čistírnách odpadních vod, bude to
mít katastrofální důsledky a veškeré snahy zdravotníků přijdou vniveč. Jelikož jsem ve
sdělovacích prostředcích zaregistroval, že zaměstnanci Pražského hradu byli s ohledem na
styk s množstvím turistů vybaveni téměř 700 ks těchto prostředků, přičemž následně došlo k
jeho uzavření pro veřejnost, dovoluji si Vás poprosit, zda byste naší obci pro potřebu udržení
provozu čistírny odpadních vod nemohli obci Kublov alespoň 20 ks těchto prostředků
odprodat či přenechat."
Dne 18.3.2020 nám osoba odpovědná za provoz naší kanalizace Ing. M. Jakoubek dal
pokyn, že obsluha nebude vstupovat do objektu ČOV bez dostatečných ochranných pomůcek. Min.
jde o respirátor FFP 3 nebo podmíněně N95, ochranné brýle nebo celoobličejový štít, gumové
rukavice, + optimálně celooblek, dále omytí a dezinfekce nejprve rukou, pak teprve sundání krytu
dle obecných pokynů MZ na dekontaminaci.
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Až dne 23.3.2020, tedy téměř po 3 týdnech jsem obdržel odpověď hejtmanky
Jermanové na můj dopis ze dne 4.3. s následujícím závěrem :
"Vážený pane starosto, v žádném případě nepodceňuji význam služby zajišťující obsluhu čistíren a
odpadních vod, stejně by se dala vyjmenovat řada dalších prioritních oblastí z hlediska
vybavení osobními ochrannými prostředky. V tomto případě podporuji přijaté mimořádné opatření
Ministerstva zdravotnictví a v současné době určenou distribuci osobních ochranných prostředků
primárně pracovníkům zdravotnických zařízení, zdravotnickým záchranným službám a dalšímu
lékařskému personálu, kteří jsou (mohou být) v prvotním kontaktu s potenciálně nakaženými
osobami." – přeloženo do češtiny – nevyhovuje se.

Měsíc trvající úsilí se přece jen nakonec vyplatilo.
Před započetím tisku těchto novin jsem v úterý 24.3. v 16.40 obdržel doporučení
Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků vydané
prof. MUDr. Romanem Prymulou, CSc., Ph.D, předsedou Ústředního krizového štábu. Je jím
vydána nová systemizace pro rozdělování ochranných pomůcek jednotlivým profesím, ve
které na ochranný prostředek FFP3 má nárok pouze vyjmenovaný zdravotnický personál a
pracovníci čističek !!!
Nikdy jsem nezpochybňoval primární vybavení zdravotnického personálu a personálu
sociálních služeb, upozorňoval jsem pouze, že stejné riziko podstupují i pracovníci čistíren
odpadních vod. Ve vší úctě děkuji p. profesoru Prymulovi. Konečně to vzal do ruky někdo,
kdo tomu rozumí. Doufám jen, že se těchto prostředků také ve zdraví dočkáme, neboť v
současné době je podle pokynu v naší ČOV prováděno jen vzdálené sledování provozu
prostřednictvím webového rozhraní, což znemožňuje osobní zásahy obsluhy při řešení
havarijních situací do doby, než nám budou ochranné pomůcky poskytnuty.

Není to ale jediná věc, kterou jsem řešil z důvodu nečinnosti orgánů veřejného
zdraví, tentokrát v souvislosti s provozem naší mateřské školy.
Jak jistě víte, Ministerstvo zdravotnictví jako příslušný správní úřad přerušilo provoz
základních, středních a dalších škol, připojily se i školy vysoké. Toto nařízení se nedotklo
provozu mateřských škol, pouze ministr školství několikrát ve sdělovacích prostředcích
zopakoval, že doporučuje obdobné nařízení přijmout zřizovatelům i pro mateřské školy. Při
obhajování skutečnosti, že rozhodnutí MZ se nevztahovalo na mateřské školy ve sdělovacích
prostředcích, bylo argumentováno snahou vlády umožnit rodičům dětí předškolního věku i nadále
docházet do práce, což je jistě ohleduplné, avšak těžko zdůvodnitelné rozhodnutí ve vztahu k
hrozbě, pro kterou byla zrušena docházka dětí do ostatních škol. Přitom z veřejných zdrojů
zjišťujeme, že z důvodu nákazy byla již několika mateřským školám uložena karanténa.
Při udělení doporučení, aby si zřizovatelé sami rozhodli o přerušení provozu MŠ rádce
přehlédl, že zákon o ochraně veřejného zdraví nepřiznává zřizovatelům, a to ani pokud jsou
jimi obce, obdobná oprávnění, na základě kterých ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o
uzavření škol. Opět jsem na věc upozornil nejdříve ministerstvo školství svým dopisem ze 14.3. a
hned následující den jmenovitě i ministra zdravotnictví s tím, že nelze zákon o ochraně veřejného
zdraví obcházet například tím, že by přerušení provozu MŠ bylo účelově zdůvodněno technickými
či organizačními příčinami.
Při vědomí o odpovědnosti za zdraví dětí, personálu a dalších osob mi pak pro
nečinnost k tomu příslušného orgánu veřejného zdraví nezbylo než o uzavření MŠ
rozhodnout z důvodu krajní nouze, a to s účinností od 20. března do odvolání.
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A co můžeme udělat my sami.
protože se nechci spoléhat na to, zda máte možnost vyslechnout všechna ta hlášení a množství
informací v televizi, obracím se tímto na všechny občany Kublova.
Vím, že téměř každý z Vás je znepokojen současnou situací. Rozhodně by však nikomu z
nás nepomohlo propadat panice. Důležité je, že naši představitelé po nějaké době tápání a
zlehčování současné celosvětové hrozby, přestali situaci "řešit" a začali činit konkrétní kroky.
Zatímco na vládě je, aby nejen pro nemocnice a lékaře, ale i pro nás obyčejné občany, zajistila
účinné ochranné prostředky, i my sami můžeme významně pomoci, a to
důsledným dodržováním nařízení, doporučení a z nich vyplývajících omezení, zejména:
zákaz volného pohybu (krom v nařízení stanovených výjimek, tj. např. cest do zaměstnání a zpět,
nezbytně nutné cesty k obstarání základních životních potřeb, zajištění nezbytné lékařské péče atd.)
důsledné používání roušek či jiných prostředků k zakrytí dýchacích cest
omezení vzájemných kontaktů mimo členy Vaší domácnosti
využití přednostního práva k nákupům ve větších prodejnách nad 500m2 osobami nad 65 let ve
vládou vymezené době od 8 do 10 hod (omezení se nově netýká prodejny v naší obci).
Dodržováním všech omezení a doporučení nejen vyjadřujete ohleduplnost ke svým
spoluobčanům, ale chráníte tím sami sebe i své nejbližší okolí.

Pro starší občany
Máte se zajištěním základních životních potřeb či léků problém a jiný člen domácnosti Vám je
nemůže opatřit?
V tom případě rozhodně neváhejte a bez meškání se, pokud možno telefonicky, se svým
problémem obraťte na starostu obce, který pro Vás zajistí bezkontaktní dovoz léků či bezkontaktní
provedení nákupu.
K obstarání léků je nezbytné sdělit kód, který Vám např. v podobě SMS zaslal Váš
lékař. K obstarání nákupu se stačí přihlásit starostovi a dohodnout se, že zanecháte tašku na klice
domovních dvířek, ve které necháte lístek se seznamem věcí, které potřebujete nakoupit. Peníze do
tašky nedávejte! Nákup zajistí obec, která za Vás v prodejně nákup uhradí. V tašce na klice Vám
na lístku zanechá informaci o celkové ceně nákupu. Obec Vám následně, podle účtenek za odebrané
zboží, vyúčtuje celkovou částku za provedené nákupy. Požádáním o tuto službu se zavazujete k
tomu, že obci na základě tohoto vyúčtování nákupy uhradíte po ukončení omezení pohybu.
Vyplácení důchodů - nebudou vydávány na poště, budou až do odvolání roznášeny
doručovatelkami.
Máte po uzavření kuchyně mateřské školy problém se stravováním?
Restaurace na Svaté nabízí rozvoz obědů. Cena 98 Kč za menu je včetně polévky, krabičky i
dovozu. mobil: +420 602 442 042 / tel.: +420 314 003 699, e-mail: info@restaurace-svata.cz
web: http://www.restaurace-svata.cz/
Jak se mám na starostu obrátit?
Nejlépe telefonem na linku 311 585 102, a nebo 724 181 073 popřípadě mailem na adresu
obec@kublov.cz. Pokud by Vám to nevyhovovalo, můžete zanechat vzkaz ve schránce na
obecním úřadě nebo v zalepené obálce ve zdejší prodejně.
Občanům, kteří jsou odkázáni sami na sebe nebo pobývají sami, doporučujeme, aby na obecní úřad
sdělili svůj telefonní kontakt.
Věřím, že při nezbytné dávce vzájemného pochopení a disciplinovanosti vše společně
zvládneme.
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Prodloužení lhůty ke splnění poplatkové povinnosti osobami, v jejichž
možnostech není provedení bezhotovostního převodu.
Platbu je možné uskutečnit:
- především bezhotovostním převodem na účet obce č. 5020131/0100, variabilní symbol =
číslo popisné domu, ke kterému je hrazený poplatek příslušný.
- pouze není-li to pro poplatníka možné tak v hotovosti osobně během úředních hodin v
pokladně Obecního úřadu Kublov po ukončení zákazu volného pohybu, pro tyto osoby je
termín úhrady prodloužen do 31.10.2020.
Poplatek za komunální odpad 600,-- Kč za osobu nebo rekreační objekt
Poplatek za psa 50,-- Kč za jednoho psa, 75,-- Kč za každého dalšího psa
Stočné 1.500,-- Kč za osobu

Omezení úřední doby obecního úřadu v Kublově
Z důvodu mimořádných opatření a v souladu s usnesením vlády č. 215 jsou stanoveny úřední
hodiny Obecního úřadu v Kublově od 16.3.2020 do odvolání takto:
Pondělí 8:00 – 11:00 hodin
Středa 14:00 – 17:00 hodin
Před návštěvou prosíme zvažte, zda se jedná o neodkladné záležitosti a pokud je to ve Vašich
možnostech nás nejprve kontaktujete telefonicky na číslo: 311 585 102 nebo na e-mail:
obec@kublov.cz, v případě poplatkových záležitostí pak na e-mail: ucetni@kublov.cz .
Je vyloučena možnost osobního jednání na obecním úřadě pro osoby, kterým byla uložena
karanténa z důvodu, že přišly do styku s osobou nakaženou nemocí Covid-19, nebo z důvodu,
že pobývaly v některé z rizikových oblastí a dále osobám, kterým byla tato nemoc
diagnostikována.

Nakládání s odpady v situaci ohrožení nákazou
Informuji dále naše občany a osoby zdržující se v naší obci, že podle stanoviska Národního
referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů k nakládání s komunálními odpady za současné
epidemiologické situace v souvislosti s onemocněním COVID-19, které je způsobeno virem SARSCoV-2 je třeba dodržovat následující pokyny :
 Nakládání s komunálními odpady u zdravých lidí se v současné době nemění včetně způsobu
třídění odpadu.
 Jednorázové ochranné pomůcky OOP (roušky/respirátory) u lidí, kteří nejsou infikováni nebo
nejsou v karanténě, je možné po použití odkládat do směsného komunálního odpadu pokud
budou vloženy do plastového obalu, který bude následně vložen do dalšího plastového obalu a
zavázán.
 Osoba v domácí karanténě s potvrzeným onemocněním COVID-19 i osoba neinfikovaná v
domácí karanténě by měla být poučena v rámci karanténních opatřeních jak nakládat s
odpadem.
 Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osob v karanténě, u kterých není prokázáno
onemocnění COVID-19, by měl být uložen do plastového pytle na odpady. Plastové pytle by
měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) by měl být
pytel pevně zavázán a na povrchu ošetřen dezinfekčním prostředkem. Jsou-li použity pytle z
tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit. Plastový pytel by pak měl být vložen do druhého
pytle a zavázán. Povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen dezinfekčním prostředkem a zavázaný
pytel až poté dán do běžného kontejneru na směsný komunální odpad.
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 V případě, že osoba s potvrzeným onemocněním COVID-19 je v domácí léčbě, nakládání s
odpadem je stejné jako v předchozím odstavci (balení, dezinfekce). Ukládání odpadu do sběrné
nádoby, svoz odpadu a jeho konečné odstranění by však mělo vycházet z lokálních možností
bezpečného odstraňování směsného komunálního odpadu a minimalizace rizika pro pracovníky,
kteří nakládají s odpady, ale i rizika pro ostatní občany.

Aby toho nebylo málo obdrželi jsme 20.3. následují oznámení od VAK Beroun
Společnost Vodovody a kanalizace Beroun a.s. jako provozovatel vodovodu pro veřejnou
potřebu v Kublově sděluje, že vzhledem k nedostatečné kapacitě zdrojů pitné vody oznamujeme
přerušení povolování nových odběrných míst na vodovod pro veřejnou potřebu nad rámec již
schválených.
Naše společnost s platností od 1.4.2020 nevydává souhlasy k rozšiřování vodovodní sítě a k
připojování nových odběratelů.
Navyšování odběrů z vodovodní sítě bude možné až po zprovoznění dalších zdrojů vody do
vodovodu pro veřejnou potřebu.
Je pro nás a jistě i pro sousední Broumy překvapením, že toto rozhodnutí přichází bez
jakékoli diskuse s našimi obcemi.
Jistě všichni pamětníci, kteří se s našimi otci podíleli na vybudování tohoto vodovodu
v takzvané „Akci Z“ se budou divit, jak jsme dopadli. Bohužel je to důsledek neuvážené privatizace
strategicky důležitých oblastí, mezi které dodávky pitné vody nepochybně náleží. Současný
provozovatel argumentuje nedostatečnou kapacitou zdrojů pitné vody. Tomu by se ale neměl nikdo
divit, když za 30 let provozu žádný nový zdroj vybudován nebyl a vodovod je dosud jednak napájen
z jedné studny vybudované po 2. světové válce v rámci tehdejšího prvního pokusu o vodovod pro
obec Kublov, kdy tato studna byla na dokončený vodojem připojena jako dočasné řešení, neboť
projektované vodní zdroje v Broumech tehdy ještě nebyly dokončeny. Jako dalšího zdroje bylo
využito vrtu nad broumskou školou, který byl vybudován v rámci průzkumné činnosti při hledání
využitelných hornin, nikoli v souvislosti se stavbou vodovodu. Od počátku se přitom vědělo, že
kublovský zdroj je nedostatečný a navíc u něho často docházelo k zakalení vody. Napojení
v „Akci Z" vybudovaných zdrojů v Broumech, ani po jejich dokončení, realizováno nebylo a ani
jiný zdroj v Broumech dosud vybudován nebyl.
Vzhledem k těmto skutečnostem očekáváme, že provozovatel vodovodu konečně zrealizuje
připojení zdrojů v Broumech, které obě obce společně vybudovaly již před 30 lety, nebo
stávající tehdy nouzově připojené zdroje posílí.

Změny v autobusové dopravě ve směru na Beroun
Regionální organizátor pražské hromadné dopravy (ROPID) nám předložil návrh nových jízdních
řádů (netýká se spojů na Hořovice) - další informace navrhovaných změn na
https://pid.cz/integrace-verejne-dopravy-na-berounsku/?tab=1
K tomuto návrhu za naši obec připravil Ing. Špiryt následující připomínky:
1. Po shlédnutí připravovaných jízdních řádů, je z naší strany nepřijatelné zrušení autobusu
C24, který jel v 7:08 z Berouna a využívaly všechny děti na trase Beroun – Broumy, které
dochází právě do ZŠ Broumy. V navrhovaném novém řádu linky č. 638 spoj 3 jede tento
autobus již v 6:30 a děti tak dorazí do školy hodinu před začátkem vyučování, což
vezmeme-li v úvahu, že škola otevírá až v 7:30 je nepřijatelné. Důrazně tedy žádáme o
posunutí času odjezdu linky 638 spoje 3 minimálně o 30 minut.
2. Dále je nutno zvážit úpravu linky 638, aby naopak školákům, kteří odejdou ze školy po 7.
(13:55), 8. (14:50) a 9. (15:45) vyučovací hodině neujel autobus před nosem. Proto
navrhujeme posunout odjezd linky č. 638 spoj 20 na 15:00 ze zastávky „Broumy, Radnice“,
dále odjezd linky č. 638 spoj 22 na 15:40 ze zastávky „Skryje“.
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3. Dále postrádáme spoj, který by alespoň v letním období jezdil až v 18:00, tento spoj je
důležitý především pro chalupáře a návštěvníky obce. Mimo letní měsíce by tento spoj mohl
jezdit kolem 15:30.
4. Dále jsme při bližším zkoumání zjistili, že některé spoje dorazí na autobusové a vlakové
nádraží v Berouně minutu po odjezdu vlaku na Prahu. Bylo by dobré tedy zkoordinovat
návaznosti na vlakovou dopravu.
Ostatní činnost obce
Samozřejmě se obec snaží, aby se nezastavila činnost obce. V první řadě bohužel tak, jako
každý rok trávíme první měsíce vyplňováním hlášení a statistických výkazů. Jen pro Vaši představu
uvádím, že např. jen v souvislosti s provozem kanalizace, s odpadovým hospodářstvím jsem již
odeslal 10 různých výkazů v rozsahu 30 stran A4, a další výkazy nás ještě čekají.
V rámci možností vyplývajících ze současné situace připravujeme i opravy, které jsme si na
letošní rok naplánovali.
Obec Kublov pro své potřeby výhodně (za 25 tis.) zakoupila ojeté osobní vozidlo.
JUDr. Josef Matějka
********************************************************************************

Poděkování od zaměstnanců místní prodejny COOP
Děkujeme všem občanům za jejich trpělivost a ochotu při dodržování opatření, v souvislosti
s koronavirem. Poděkování patří také těm, kteří nám přinášejí ochranné osobní pomůcky, ať už
vlastní výroby nebo z vlastních zásob. Víme, že tato situace je pro nás všechny velmi obtížná a jsme
za tuto pomoc velice vděční.
Za tým zaměstnanců Jana Domanská, vedoucí prodejny

Tělovýchovná Jednota Kublov.
Na závěr loňského roku v sobotu 21. 12. 2019 se konal „Vánoční turnaj ve stolním tenisu“ za velmi
dobré účasti 22 tenistů z Kublova a mnoha hostů. Po sportovním klání zvítězil Milan Holienčin
(Kublov) před Petrem Berkou (Kublov) a Liborem Beránkem (host).
Tenisový oddíl bude ve své činnosti pokračovat i v tomto roce. První turnaj se uskutečnil v sobotu
7. března 2020 od 14. 00 hodin na sále TJ Na Slovance.
Druhý v pořadí
Velikonoční Turnaj ve stolním tenise připravovaný na pátek 10. dubna 2020 byl z důvodu nařízení
vlády zrušen.
Ze stejného důvodu byla na neurčito odložena také Valná hromada TJ, která se měla
konat v neděli 22. března 2020.
Turistický oddíl připravil pro své členy a širokou veřejnost milovníků turistiky akce, zaměřené na
poznávání přírodních i kulturních krás České republiky. Prvé dvě, výšlap TJ do CHKO Brdy s
průvodcem, s prohlídkou Třemošné a ECO Orlov, plánovaný na 23. května a poznávací zájezd TJ
na Chebsko, s prohlídkou města Cheb, NPR SOOS a hradu Seeberg, plánovaný na 6. června, byly
přeloženy na září a říjen. O termínech budeme zájemce včas informovat.
Stále platí výšlap TJ z Kublova na zříceninu hradu Řebřík v sobotu 3. 10. 2020
Na závěr turistické sezóny se uskuteční tradiční „Soumrak TJ“, setkání turistů Kublov ve
čtvrtek 8. 10. 2020 na sále Na Slovance.
Během roku chtějí členové TJ dokončit dvůr u Slovanky a opravit přístřešek a kiosek za Malou
loukou
(Jaroslav Zíma, Hana Jungmanová)

Akce ZO KSČM Kublov:
V sobotu 29. 8. 2020 je zajištěn zájezd na zámky Libochovice a Ploskovice. Zveme všechny
zájemce o cyklus poznávání naší vlasti „Zpět do historie“.
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Kulturní život v obci
Jak si jistě všichni všimli, kulturní život v obci upadl s nástupem opatření v souvislosti
s koronavirem.
Bohužel, na základě opatření, které schválila Vláda ČR, jsme nemohli uspořádat, již připravovaný,
17. Obecní ples, což nás velice mrzí. Je to poprvé, za celou dobu pořádání tohoto plesu. Bohužel
nebylo možné stanovit ani náhradní termín, neboť stále není jasné, kdy se plně obnoví normální
život v obci.
Stejně tak je to i s výletem za kulturou, nyní konkrétně do Divadla Palace v Praze, a to na hru Plnou
parou. Původní termín 14.4.2020 bude pravděpodobně zrušen a náhradní termín zatím není znám.
Přesto bych chtěla znát zájem o toto představení, a tak zde uvádím podrobnější informace, viz níže
náhled plakátu. V případě zájmu o vstupenky mě neváhejte oslovit na 604 124 518. Preferuji SMS
s uvedením celého jména, čísla popisného a počtem ks vstupenek. Všem zájemcům předem děkuji.
A jak to bude s programem Kublovské pouti? Nezbývá nám jen doufat, že na konci června se již
budeme moci setkat v parku u Veského rybníka a užít si podobný program, jako v loňském roce a
naše děti potěšit pouťovými atrakcemi na hřišti za Malou loukou.
Vše samozřejmě bude upřesněno na základě vývoje situace ohledně koronaviru.
Přeji všem hlavně pevné zdraví a trpělivost.
Jana Domanská

Starosta i zastupitelé obce Kublov děkují všem občanům, kteří mnohdy po nocích šijí roušky
pro své spoluobčany. Děkujeme i všem občanům za jejich trpělivost a ochotu při dodržování
omezení, která jsou nařizována pro naši ochranu. Za náročnou a odvážnou práci děkujeme
pracovnicím našeho obchodu a pošty. Zatím máme k dispozici jen textiilní roušky, které ušijí
dobrovolnice z naší obce. Pokud nemáte možnost si ji opatřit, zavolejte na OÚ.
Děkujeme i těm, kdo nám v případě potřeby nabídli svou pomoc.
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