UZAVŘENÍ POŠTY HORŠICE od 1.5.2013
Zápis ze dne 5.3.2013
Místo konání: OÚ Horšice ze dne 5.3.2013
Účastníci: Miroslav Čepický – starosta obce, Miroslava Farkašová – místostarostka obce
Ing. Lenka Andrýsková – vedoucí odd. pošt. technologií regionu
Pavel Šašek – manažer obvodu Klatovy
Petra Medková – vedoucí řídící pošty Přeštice

V úvodu jednání byli zástupci obce seznámeni se situací s personálním obsazením
pošty Horšice – pracovní poměr vedoucí pošty pí. Řezáčové Anny končí k 30.4.2013.
Z řad pracovníků České pošty nelze zajistit obsazení této pracovní pozice. Na
zveřejněné oznámení o uvolněné pracovní pozici v rámci vnitřní informace ČP, s.p.
jsme doposud nezaznamenali zájemce. Poštu Horšice jsme nuceni z výše uvedeného
důvodu k 1.5.2013 dočasně uzavřít.
Další inzerát na obsazení tohoto místa bude zveřejněn na webových stránkách České
pošty.
Dále byli zástupci obce seznámeni s projektem České pošty „Výdejní místo I“ , jeho
fungováním a důvody, proč tento projekt Česká Pošta s.p. obci nabízí.

Závěr jednání:
Zástupci obce s uzavřením pošty nesouhlasí.

Veškeré materiály k projektu „Výdejní místo I“ budou v elektronické podobě zaslány na
e-mailovou adresu Obce Horšice panu starostovi Čepickému, který s nimi seznámí
zastupitelstvo obce na zasedání koncem měsíce března 2013.
V Klatovech 5.3.2013, Zapsal: Pavel Šašek

K vyjádření nesouhlasu s uzavřením poštovního úřadu
v Obci Horšice nás vede několik skutečností, které podporují naši argumentaci.
Plánovaný rozsah zrušení poštovních míst v rámci ČR způsobí další nárůst
nezaměstnanosti, což sice v našem případě činí pouze jedno pracovní místo, ale ani
to není zanedbatelné vzhledem k tomu, že služba pošty má sloužit široké
veřejnosti. Česká pošta s.p. klamala své zákazníky při jejich náboru do různých
druhů spoření a pojištění, které tak nabízela zprostředkovávat v místě poštovního
úřadu, nikoliv za několik měsíců na pracovišti dislokovaném o několik kilometrů
vzdáleném, což způsobí občanům nepříjemnosti spojené s finančními náklady na
dopravu, časové zatížení a další problémy spojené např. s čekací dobou na jiném
poštovním středisku, časové prodlevy při cestování veřejnou dopravou apod. Je
s podivem, (vlastně v ČR asi bez podivu), že zaměstnavatel hledá v prvé řadě tzv.
úspory v řadách lidí, které přímo vykonávají službu veřejnosti, namísto toho, aby
v prvé řadě snižoval zátěž firmy od sil zjevně neprodukujících služby, pro které je
Česká pošta státem zřizována. Navrhovaná řešení na zřízení jakéhosi výdejního
místa nějakého typu jsou z našeho pohledu nepřijatelná už proto, že pošta v obci
vždy byla a trvale plnila svoji funkci i v dobách dávno minulých. Také proto, že
kanceláře poštovního úřadu v případě zrušení pošty zůstanou opuštěné a jako
součást budovy Obecního úřadu budou vzhledem k blokaci prostorů Českou
poštou s.p. dále nevyužitelné. Tyto kanceláře byly v době realizace výstavby
zmíněné budovy vybudovány především pro využívání Českou poštou. Další naší
námitkou je ten fakt, že Česká pošta začala řešet tento problém ve značném
časovém zpoždění od doby, kdy se dozvěděla o podání výpovědi současnou
pracovnicí pošty v Horšicích. Argumentace České pošty s.p., o snaze řešit věc
doplněním tohoto pracoviště z řad svých současných zaměstnanců nebo
případných zájemců z řad kvalifikované veřejnosti je doslovně zavádějící, když do
dnešního dne nevyvěsila ani na dveřích tohoto horšického poštovního úřadu
informaci, že pro toto pracoviště hledá zaměstnance a za jakých podmínek. Nyní
alibisticky hledá cesty přes Obecní úřad, jak se vyhnout přímému řešení záležitosti
a tímto způsobem vyjednávání se snaží o zavádějící a mylné informování
veřejnosti v tom smyslu, že právě obec měla mít na problému České pošty s.p.
jakousi vinu a spoluúčast na likvidaci těchto služeb v obci. Úkolem obcí a jejich
zastupitelstev je hájení zájmů voličů, resp. svých obyvatel a management České
pošty se patrně mylně domnívá, že obec by měla prostřednictvím svého úřadu nebo
jiných svých obyvatel plnit služby pošty, pro které vlastně obec zřizována není ani
nikdy nebyla. Další, pro nás nepochopitelnou argumentací zde přítomných
pracovníků České pošty s.p. je tvrzení, že na Úřadech práce není možné sehnat pro
práci ve vesnické poštovní úřadovně patřičně kvalifikovanou pracovní sílu. Podle
postoje pana Pavla Šaška to vypadá tak, že na úřadech práce jsou evidováni samí
diletanti, které nelze překvalifikovat na práci pro poštovní služby. Zajisté každý
soudný člověk uzná, že je to nesmyslné tvrzení, vzhledem k tomu, že je všeobecně
známo jaké procento nezaměstnaných má středoškolské nebo dokonce
vysokoškolské vzdělání. Pravdou bude patrně zde zmíněná věta – že takový
pracovník by požadoval mzdu cca 20.000,-Kč. Vzhledem k tomu, že práce na
tomto pracovišti pošty v Horšicích není plánovaná na osmihodinový denní
Vyjádření Obce Horšice:

pracovní úvazek, je nutné kalkulovat v jiných dimenzích. Zjevně si Česká pošta
nastavila podmínky pro přijetí nových zaměstnanců nesmyslně komplikovaně a
v nárocích, které jen málokdo může splnit, což přímo vyvolává oprávněnou
domněnku o úmyslu České pošty s.p. nepřijímat další zaměstnance a touto
jednoduchou argumentací zaslepit veřejnost. Podle našeho názoru jsou daleko
složitější a zodpovědnější lidské činnosti, ke kterým není potřeba, aby zájemce
splňoval náročná a složitá kriteria. Z hlediska naší dlouholeté administrativní praxe
v úřadech (sice jiného zaměření) je očividně zřejmé, že administrativní práce na
poště není o nic složitější a náročnější. Tím netvrdíme, že není zodpovědná už
proto, že pracuje s financemi. Ale na druhou stranu – s financemi pracuje dnes
kdekdo. Argumentace pana P.Šaška o nutnosti práce s počítačem v poštovním
úřadu není adekvátní, vzhledem k tomu, že s PC pracuje dnes téměř každý. Další
možnost by byla, aby Česká pošta s.p. jednala se současnou pracovnicí paní
A.Řezáčovou o odložení termínu ukončení pracovního poměru do doby, nežli
management toto místo obsadí jiným zaměstnancem. Není nám jasné, proč pošta
nehledá jiné řešení např. zaměstnáním osoby na celý úvazek s tím, že by
obsluhoval dvě pracoviště - např. část dne v Horšicích a část dne v Letinech. Stále
by to byl zaměstnanec pošty. Neřešení tohoto problému je patrně také o tom, že ze
strany České pošty je jednodušší hledat cesty jak úřadovnu zrušit (resp.uzavřít)
nežli hledání východiska jak toto pracoviště udržet v činnosti. Zarazil mě výrok
pana Šaška o tom, že i kdyby zde bylo zřizováno jakési výdejní místo, takže stejně
pošta v Horšicích zůstane po dobu čtyř měsíců uzavřená. Kdyby byl zájem na tom,
aby si veřejnost neodvykla využívat poštovních služeb, tak by se pošta dala otevřít
během týdne po jejím uzavření z důvodu výpovědi paní Řezáčové. O termínu
30.4.2013 už si štěbetají vrabci na střechách nejméně měsíc a management pošty
to prostě neřeší. Resp. dělá, že to řeší a klade problém na bedra obce. Jestliže má
být Poštovní úřadovna skutečně od 1.5.2013 zrušena nebo tzv.“dočasně“
uzavřena, ptáme se proč to ještě veřejnost neví, proč jí to nebylo oznámeno
vývěskou na poště obdobně tomu jako plakátování poštovních produktů –
pojištění, spoření atd. Na moji otázku – co se rozumí výrazem „dočasně“, zda je to
na tak dlouho jako trvalo období po vstupu spojeneckých vojsk v r.1968,
odpověděl mi vytáčkou, že budou hledat zaměstnance. Tak tomu nevěřím ani
náhodou. Víte proč? Protože postoje České pošty s.p. k omezování počtu
poštovních úřadů jsou více než jasné!
Současně Vám sděluji, že celé znění tohoto mého dopisu bude uveřejněno na
internetových stránkách Obce Horšice, v našem tisku – Občasníku Horšicko,
v březnovém vydání tr. a na úřední vývěsce na návsích v našich obcích Horšice,
Vitouň a Újezd.
Očekávám, že k problému s úřadovnou pošty v Horšicích zaujmete zcela jiné
– vstřícnější stanovisko! Proto Vás žádám, abyste situaci znovu urychleně
přehodnotili tak, aby k uzavření pošty od 1.5.2013 – ani dočasnému – vůbec
nedošlo! Jsem rozhodnut tento náš požadavek předat k projednávání Vám
nadřízeným orgánům České pošty s.p.
S pozdravem Miroslav Čepický –starosta Obce Horšice

