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Společně to zvládneme
Vážení občané, milí obyvatelé Horšic, Újezda a Vitouně. Slova koronavirus a COVID-19 se na
nás v současné době valí ze všech stran a jsou i důvodem pro toto mimořádné vydání občasníku,
ve kterém nebudou obvyklé informace o autorech, protože tím budu u všech článků já.
V první řadě bych chtěl poděkovat všem ženám, které se pustily do šití roušek. Jmenovitě Ellí, p. Kocandové,
p. Skálové, p. Chvalové a p. Jeníčkové, které ušily roušky nejen pro sebe a své blízké, ale věnovaly výsledek
své práce i pro ostatní prostřednictvím krámku v Horšicích. Současně bych chtěl poděkovat i všem občanům,
kteří zareagovali na moji výzvu a poskytli materiál na šití roušek. Pokud
by někdo potřeboval materiál na šití roušek pro svoji potřebu, tak toho
máme aktuálně dostatek a můžeme jej poskytnout. Začínají však docházet roušky ušité. A abych se stále neobracel na ty stejné ženy, chtěl bych
požádat, zda se najde někdo další, kdo by byl ochoten ušít roušky pro
své spoluobčany, aby mne kontaktoval.
V souvislosti s tím bych chtěl apelovat na všechny občany: „Noste
roušku, má to smysl“. Zaznamenávám v některých rozhovorech, že lidem opatření vlády začíná připadat dlouhé a mají dojem, že se vlastně
tak moc neděje. Ale je to tak, že tato opatření pomohla ke zpomalení
šíření viru. Jejich význam však bude nejdůležitější právě v nadcházejících týdnech. Tak často zmiňovaný vrchol epidemie je teprve před námi
a jak poroste počet nakažených, bude dodržovaní 3 základních pravidel
nabývat na významu a účinnosti:
1. Omezte osobní kontakty (nakažliví pro své okolí můžete být dlouho před projevením příznaků)
2. Dodržujte důkladnou hygienu rukou (nejúčinnější jsou dezinfekce na bázi alkoholu)
3. Noste roušku pokud opouštíte domov (např. do práce nebo nakoupit; místa s větší koncentrací lidí)
Na závěr bych chtěl informovat, že na obci vzniká malá zásoba dezinfekce, ochranných prostředků a základních léků pro případ, že by selhávalo zásobování v následujících týdnech, kdy se dá očekávat nárůst poptávky.
Možná, že tuto zásobu nebude nutné použít, ale je lépe být připraven než zaskočen.

Nákup až do domu
SDH Horšice nabízí občanům z Horšic, Újezda a Vitouně službu: „NÁKUP AŽ DO DOMU“.
Služba je určena spoluobčanům, kteří se v těchto
dnech obávají opouštět své domovy a potřebují pomoc zejména s nákupem potravin nebo vyzvedáváním léků. Zájemci o tuto službu volejte na tel. 739
596 956 - p. Náprstek (případně na tel. 604 102 694
- p. Dobrý, starosta obce).

Já bych se k této obětavé nabídce našich hasičů
chtěl připojit v jiné rovině. Hodně aktivit, které se
dříve řešily osobně, se transformuje do elektronické podoby (mobil, počítač), ale ne každý má
dost zkušeností, aby vše sám zvládl. Proto nabízím
všem, kdo mají problém s vyřizováním záležitostí
přes internet nebo mobil, ať je to například aktuální
zadávání odečtu elektroměrů nebo něco jiného, že
se na mě mohou telefonicky obrátit. Rád poradím
nebo pomohu.
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Škola a školka
V současné době je školka uzavřená a
je velmi pravděpodobné, že ještě
dlouho bude. V době nástupu krize jsem se snažil
udržet školku otevřenou co nejdéle, přestože počet
dětí klesl pod pět. Jedním z důvodů bylo doporučení hejtmana Plzeňského kraje všem zřizovatelům, aby se snažili udržet školky otevřené, ale konečné rozhodnutí bylo na zřizovatelích. Věřím, že
neuzavření školky bylo správné rozhodnutí. Vím,
že mnoho rodičů, kteří mají své děti ve škole i ve
školce, se po uzavření školy rozhodlo ponechat si
„školkáčka“ doma. Sám jsem jedním z těchto rodičů. Ale pak tu byli také rodiče, kteří jsou buď samoživitelé nebo oba rodiče vykonávali práci, která
jim neumožnila zůstat doma, a současně neměli
možnost požádat například prarodiče o pomoc
s hlídáním. V tu chvíli jsem měl na jedné misce vah
ušetřit část peněz na provoz, které už ale stejně byly

na letošní rok pro školu a školku rozpočtovány, a
na druhé straně pomoci rodičům v nelehké situaci.
Dohodl jsem se proto s vedením školy, že školka
zůstane otevřená co nejdéle.
V současné chvíli je již i školka uzavřena, a to
zejména proto, že již nebyl zájem ze strany rodičů,
aby školka byla nadále otevřená. Pokud by se tento
zájem rodičů obnovil, budeme společně s paní ředitelkou Tolarovou jednat o jejím případném znovuotevření.
Škola byla uzavřena z rozhodnutí vlády a žáci začali dostávat podklady pro studium prostřednictvím emailu a elektronické úřední desky školy.
V tuto chvíli aktuálně probíhá jednání mezi mnou
a paní ředitelkou Tolarovou o možnosti zahájit online vyučování formou videokonferencí mezi žáky
a učitelkami, aby se odlehčilo přetíženým rodičům.

Jízdní řády
Od 1. dubna došlo k dalšímu omezení
v autobusovém spojení v Plzeňském
kraji. Kraj dynamicky reaguje na vytíženost autobusů v období nouzového stavu. Jelikož se jízdní
řády změnily již několikrát během posledních
týdnů a je pravděpodobné, že k tomu dojde i v nadcházejících týdnech, pokud potřebujete cestovat
doporučuji si vždy zjistit aktuální jízdní řád na
stránkách www.idpk.cz.

Obecní úřad
Obecní úřad je stále v provozu. Přípravy na projekty plánované na letošní
rok pokračují, o dotace je žádáno a nová paní účetní
se zaučuje. Vzhledem k nouzovému stavu v ČR a
jinému stavu současné paní účetní jsem rozhodl, že
přítomnost veřejnosti na obecním úřadu bude zredukována na naprosté minimum. Poplatky za popelnice a psy je nutné platit bezhotovostně a vydávání známek probíhá přes starostu.
Pokud by někdo potřeboval něco od obecního
úřadu nebo obce, kontaktujte mne emailem nebo
telefonicky a domluvíme další postup.

Pošta
Pošta v Horšicích stále funguje, ale
stejně jako ostatní pošty v období
Pondělí
8:00 – 11:00 nouzového stavu
omezila otevírací
Úterý
13:00 – 16:00
dobu.
Středa
13:00 – 16:00
Čtvrtek
8:00 – 11:00
Pátek
8:00 – 11:00

V případě, že máte jakýkoliv problém plynoucí
ze současné nelehké situace, se kterým si nevíte
rady, obraťte se na nás. Buď poradíme nebo
pomůžeme přímo nebo Vám kontakt na vhodnou pomoc zprostředkujeme.
OÚ: 377 986 666
starosta: 604 102 694
Stanislav Dobrý
starosta obce
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