DODATEK KE ZPRAVODAJI
Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že příprava a uzávěrka tohoto zpravodaje proběhla ještě před vyhlášením
nouzového stavu na území České republiky, nařízené Usnesením vlády ČR č. 194, ze dne 12.
3. 2020 a dalšími následnými opatřeními vlády a ministerstev z důvodu výskytu koronaviru
(SARS CoV-2), musím v krátkosti zareagovat a zopakovat pár zásadních informací, i když jsem
si vědom, že v obci není nikdo, komu by tato vzniklá situace byla lhostejná:
1) Není potřeba šířit strach a paniku, nejsme ve válečném stavu, ale na druhou stranu to
nemůžeme zlehčovat, neboť každým dnem přibývají v okolních státech desítky mrtvých a
musíme k této vzniklé situaci přistupovat zodpovědně a důsledně dodržovat veškerá nařízená
opatření.
2) Zachovávat klid, respektovat doporučení odborníků, obrnit se trpělivostí a zůstávat co
nejvíce doma. Úplně zrušit všechny návštěvy, oslavy, posezení a komunikovat pouze
prostřednictvím mobilních a internetových sítí.
3) Pro seniory nad 70 let platí doporučení nevycházet, i když to zní dost drsně, ale vidíme v celé
Evropě, jak jsou koronovirem velmi zranitelní. Proto znovu prosím všechny seniory, aby
neriskovali své zdraví a životy! Požádejte o pomoc svojí rodinu, širší příbuzenstvo, sousedy, se
zajištěním základních potřeb, jako jsou léky nebo potraviny – ale především je tady pro Vás
nepřetržitá služba a pomoc Obecního úřadu Horní Moštěnice.
Pokud potřebujete pomoct, poradit, nakoupit léky nebo potraviny – volejte nonstop na
telefonní číslo: 602514359, nebo: starosta.mostenice@seznam.cz.
4) V obci platí Obecně závazná vyhláška o zákazu podomního prodeje. Pokud by někdo nabízel
podomní prodej (včetně nabídky nákupů, nebo prodeje roušek, či jiných ochranných
prostředků), neprodleně tuto zkušenost hlaste na telefonní číslo: 602514359.
5) S účinností od 19. 3. 2020 je zakázán pohyb na veřejnosti bez ochrany dýchacích cest.
Pokud jsem si dělal průběžnou namátkovou kontrolu, nezjistil jsem téměř žádné porušení tohoto
nařízení. V souvislosti s tímto chci poděkovat všem občanům, kteří začali doma šít textilní
roušky a nejen pro sebe, ale pro rodinu, sousedy a známé. Moje velké poděkování patří
především těm občanům, kteří iniciativně a bez ohledu na svůj volný čas, šili roušky pro obecní
úřad, který je okamžitě distribuoval těm, kteří roušky neměli. Děkuji především těmto: p. J.
Velímová, p. I. Jančíková, sl. K. Jančíková, p. J. Procházková, p. B. Havlíková, p. M. Jandová,
p. S. Bubíková a Čalounictví Hrubý. Díky těmto obětavcům obecní úřad rozdal do dnešního
dne celkem 590 ks. textilních roušek. Cestou krizového štábu Magistrátu města Přerova jsem
písemně vznesl požadavek na ochranné prostředky (včetně respirátorů), nejen pro občany Horní
Moštěnice, ale především pro Sbor dobrovolných hasičů, zdravotní středisko, poštu, prodejny
a veřejnou správu obce. Je otázkou času, kdy nám budou dodány. Okamžitě budete informováni
a bude následovat distribuce do vašich poštovních schránek.

6) Na základě nařízení vlády je úřední doba obecního úřadu do odvolání stanovena takto:
pondělí: od 08,00 hodin do 11,00 hodin
středa: od 13,00 hodin do 16,00 hodin
Upravené úřední hodiny pro veřejnost mohou občané využít pouze v nezbytných případech,
doporučuje se dálková komunikace na tyto kontakty:
starosta.mostenice@seznam.cz – Ing. Vladimír Martínek, tel.: 602514359
ouhornimostenice@cbox.cz – Ing. Marta Ostrčilová, tel.: 605089655
7) Občanům, kteří si vybírali důchodové dávky na poště, budou tyto doručeny domů cestou
poštovních doručovatelů tak, aby nemuseli osobně chodit na poštu.
8) Doporučuji všem pravidelně sledovat a dodržovat veškerá opatření vydaná orgány státní
moci cestou veřejnoprávních médií /televize, rozhlas, internet, úřední deska, webové stránky
Obce Horní Moštěnice, místní rozhlas/.
Vážení spoluobčané, máme před sebou situaci a výzvu, kterou žádný z nás nepamatuje a nemá
s ní žádné zkušenosti. Nevíme, jak dlouho potrvá a v jakém rozsahu zasáhne i naši obec.
Proto Vás žádám o důsledné dodržování pravidel hygieny, nošení ochranných roušek na
veřejnosti a omezení shromažďování!
Tímto Vás prosím i o toleranci, vzájemnou ohleduplnost a trpělivost. Děkuji.

Horní Moštěnice dne 23. března 2020

Ing. Vladimír Martínek, starosta obce

