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AKTUA LNÍ ÍNFORMACE Z OBCE
Vážení spoluobčané, opět Vám přinášíme několik důležitých informací k současnému krizovému
stavu a nových, už pozitivnějších, opatřeních v naší obci:
V Hořicích v současné době není ani jeden případ nákazy a ani jeden člověk není v karanténě.
Je to díky Vám všem, že dodržujete všechna nařízení. Děkujeme a prosíme - ještě vydržte!
Od pondělí 20. 04. budou úřední hodiny Úřadu městyse Hořice na Šumavě opět jako dříve:
pondělí a středa 07:00 – 11:00 a 12:00 – 17:00
Stále platí vstup pouze s rouškou nebo jinou ochrannou nosu a úst.
Prosíme, abyste opravdu chodili jen v úředních hodinách.
Hotovostní platby již jsou opět přijímány.
Pošta bude mít od pondělí 20. 04. otevřeno takto:
Po - Pá 8:00 - 11:00, Po a St 12:30 – 16:00, Út a Čt 12:30 – 15:30
Platí také vstup pouze s rouškou nebo jinou ochrannou nosu a úst.
Sázkové hry stále nejsou poskytovány.
Na poště jsou k dispozici zdarma roušky od našich šikovných švadlenek, kterým tímto opravdu moc
a moc děkujeme. Bez Vaší pomoci bychom v té nejdůležitější a nejtěžší době nic neměli.
Můžete si tam i zakoupit za 60,- Kč roušky od firmy Vavi. Všem starším občanům 60-ti let jsme tyto
roušky a oplachovou dezinfekci rozvezli domů zdarma. Neoplachová dezinfekce od kosmetické firmy
Manufaktura je na poště také k prodeji za zvýhodněnou cenu.
Sběrný dvůr je už od 1. 4. opět v provozu
Restaurace U pranýře stále vaří a vydává obědy pouze s sebou. Nabízí zvýhodněné obědy pro
seniory, a i jejich rozvoz. Pokud máte zájem o tyto služby volejte na tel: 777 354 683 nebo
602 115 119.
Stále nabízíme pomoc spoluobčanům starším 65ti let, kteří jsou nejvíce ohroženi, a kteří by dle
všech doporučení neměli opouštět své domovy. Těm, kterým nemůže pomoct jejich rodina, přátelé a
známí mladších ročníků, jsme ochotni zabezpečit základní potraviny, hygienické potřeby a léky.
Pokud máte o tuto pomoc zájem, obraťte se prosím na paní místostarostku Miladu Ottovou (tel:
774 277 080).
Stále Vás budeme o nových skutečnostech informovat prostřednictvím našich internetových stránek
www.horicenasumave.cz a prostřednictvím obecního rozhlasu.
Pokud budete potřebovat, můžete se vždy obrátit s žádostí o pomoc přímo na mě.
Martin Madej tel.: 608 961 777
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ÍNFORMACE PRO RODÍC E K ZA PÍSU DO MS PRO S KOLNÍ ROK 2020/2021
Vážení rodiče,
v pátek 3. 4. 2020 vydalo MŠMT ČR opatření ke změně organizace zápisů k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2020/2021 v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v
souvislosti s koronavirem a onemocněním COVÍD-19. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez
přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Z tohoto důvodu jsme upravili organizační strukturu zápisu do mateřské školy v městysu Hořice na
Šumavě tak, aby byla v souladu s tímto opatřením.
Pro zápis Vaší dcery nebo Vašeho syna k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole
v Hořicích na Šumavě postupujte podle následujících informací.
1. Zákonný zástupce dítěte, které by mělo nastoupit od 1. 9. 2020 do mateřské školy, musí doručit od
4. 5. do 15. 5. 2020 níže uvedenou dokumentaci do naší mateřské školy. (Pro děti, kterým bude do
31. 8. 2020 pět let, je od 1. 9. 2020 předškolní vzdělávání povinné a musí se v době květnového
zápisu přihlásit do MŠ. (Pokud už MŠ navštěvují, nemusí se již zápisu zúčastnit.)
Požadovaná dokumentace:
a) Vyplněná a podepsaná „Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání“
b) Doložení řádného očkování dítěte (kopie očkovacího průkazu a čestné prohlášení)
c) Kopie rodného listu dítěte
Potřebné tiskopisy jsou k dispozici na webových stránkách školy (www.zshoricenasumave.cz v položce MŠ – FORMULÁŘE KE STAŽENÍ – Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a Čestné
prohlášení).
2. Možné způsoby předání požadované dokumentace
a) Osobně - vložením obálky do poštovní schránky na adrese Hořice na Šumavě 52.
(Je to adresa mého bydliště. Pokud nevíte, kde to je, zavolejte mi, prosím, na tel. číslo
602 762 356, ráda vysvětlím).
b) Poštou - doporučeným dopisem na adresu školy.
c) Datovou schránkou (ÍD schránky: qydi766).
d) E-mailem s elektronickým podpisem.
3. Potvrzení o přijetí požadované dokumentace školou a předání registračního čísla
a)

Škola bezodkladně potvrdí zákonnému zástupci převzetí požadovaných formulářů
na e-mail popř. mobil zákonného zástupce.
b) Zákonný zástupce s tímto potvrzením zároveň obdrží registrační číslo, pod kterým bude
dítě v průběhu přijímacího procesu vedeno, a pod kterým bude i zveřejněn výsledek tohoto
řízení.
4. Zveřejnění výsledků proběhne nejpozději do 31. 5. 2020 na webových stránkách naší školy
a zároveň budou výsledky vyvěšeny na vstupní brance do školy.
Mgr. Jana Čurdová
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy
v Hořicích na Šumavě
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CELOSTATNÍ PORTA L PRO ORGANÍZACÍ POMOCÍ DOBROVOLNÍ KU
CHCIPOMOCT.CZ
Celostátní portál pro organizaci pomoci dobrovolníků je určen pro všechny, kteří v tomto složitém
období potřebují pomoc, ale i pro ty, kteří ji nabízejí. Možná právě Vám se hodí rozhovor
s psychologem, individuální online pomoc dětem s domácí výukou nebo jiný způsob podpory.
Asociace má k dispozici desítky dobrovolníků s garancí odbornosti. Neváhejte využít jejích služeb.
Doporučuji prohlédnout na webových stránkách chcipomoct.cz kompletní nabídku.
Lenka Índrová
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NOUZOVÝ STAV NA WWW.HORÍCENASUMAVE.CZ

Na našich stránkách www.horicenasumave.cz je na hlavní liště nová záložka „NOUZOVÝ STAV“. Zde
si můžete najít všechna opatření, která musela být v souvislosti s nouzovým stavem vydána
starostou obce, dále jednotlivá hlášení místního rozhlasu v textové podobě, další důležité oficiální
odkazy, například na stránky Ministerstva zdravotnictví, Poslanecké sněmovny a podobně. Jsou zde i
přehledně všechny zákony vydané PSP ČR a další různá vydaná doporučení.

ÍNZERCE
Prodávám dvougaráž na točně v Hořicích na Šumavě, parc. č. 420. Připojen elektrický proud.
Cena 300.000,- Kč
MT: 606 809 824
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