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Střípky z 1. stupně
Ve středu 19. 2. 2020 celou školou zněly básničky. Veselé, vtipné, roztomilé i vážné. A víte proč?
Protože zde probíhalo školní kolo recitační soutěže. Všechny děti se moc snažily, aby právě ony se svou
básničkou, kterou si někdy i dlouho vybíraly, zvítězily a postoupily do dalšího – okresního kola. Svou
kategorii měli i prvňáčci, kteří poprvé předvedli svůj um před ostatními spolužáky a odbornou porotou.
Všichni za to sklidili velký potlesk. Z ostatních dvou kategorií - 2. a 3. třída a 4. a 5. třída – pak vzešli
vítězové, kteří se pokusí v březnu probít v okresním kole recitační soutěže do kola krajského. Budeme jim
přát hodně štěstí. Odměnou pro všechny šikovné a statečné recitátory byly diplomy a hlavně dobrý pocit:
„Dal/a jsem to!„
V pátek se pak celá škola proměnila v karnevalový rej. Po představení se masek a prvním karnevalovém
tanci se děti, proměněné v princezny víly, šašky, kovboje, vojáky, různá zvířátka atd., rozběhly plnit
úkoly, které pro ně připravili páťáci. Po splnění všech záludných disciplín všichni účastníci obdrželi
odměnu. Karnevalový rej se všem líbil. A my děkujeme maminkám za krásně připravené masky a těšíme
se za rok na další masopustní veselí.
učitelky 1. stupně ZŠ

© OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY

1

KORONAVIRUS – CO BYCHOM MĚLI VĚDĚT
S vývojem epidemie koronaviru dostáváme na obecní úřad další a
další informace, které bychom měli zveřejňovat všemi dostupnými
způsoby. Nikdo nemůže říct, že bychom společně dostatečně
preventivně nekonali. Krajská hygienická stanice KHK poslala
Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje prvotní informace, ten je
předal Městskému úřadu Náchod, který je hbitě přeposlal na všechny městské a obecní úřady v okrese.
Nejrychlejší způsob, jak zprávy dostat ke spoluobčanům (pokud o ně tedy stojí), je využití Facebooku
nebo internetových stránek. Aby bylo informační povinnosti učiněno zadost, předkládáme vám stanovené
postupy a kontaktní telefonní čísla i touto cestou. Jsme si vědomi toho, že většinu obyvatel tato strana
zřejmě mine, protože by raději luštili křížovku nebo četli fejeton pod čarou. To by ale mohlo na druhou
stranu svědčit o tom, že se u nás všichni chováme zodpovědně, obezřetně a jsme již dostatečně znalí.
PŘEHLED TELEFONNÍCH ČÍSEL
Kontakt – pokud NEJSOU obtíže, pouze návrat z rizikové oblasti*.
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, www.khshk.cz
Telefon:
495 058 111, 778 532 313 = Po – Pá od 8 do 15(16) hodin, víkendy od 9 do 15(17) hodin.
Pracovní doba je uvedena dle internetových stránek KHS HK, údaje v závorce jsou z webu Ministerstva
zdravotnictví ČR.
Kdykoliv e-mail: koronavirus@khshk.cz. Do e-mailu uvést své kontakty – jméno, příjmení, mobilní
telefon, bydliště a epidemiolog (pokud v té chvíli nebude k zastižení) se s Vámi co nejdříve spojí.
* SEZNAM RIZIKOVÝCH OBLASTÍ JIŽ NENÍ TAXATIVNĚ DEFINOVÁN! V současné době
dochází k největšímu šíření v těchto lokalitách: Čína, Hong Kong, Írán, Japonsko, Jižní Korea, Singapur
(zdroj informace – KHS HK, www.khshk.cz).
Kontakt – pokud JSOU obtíže a je návrat z rizikové oblasti. Volat IHNED.
Klinika infekčních nemocí Fakultní nemocnice Hradec Králové
Telefon:
v pracovní době 7:30 – 15:30 hodin = 601 130 894
v mimopracovní době 15:30 – 7:30 hodin = 721 417 310
Infolinka Státního zdravotního ústavu (v provozu 24 hodin denně): 724 810 106 nebo 725 191 367. Na
tato čísla volejte, pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru. Případně
navštivte internetové stránky www.szu.cz.
Pochopitelně nejaktuálnější a nejpřesnější informace hledejte na internetových stránkách Ministerstva
zdravotnictví ČR viz www.mzcr.cz.
Pokud se ale chcete nechat řádně vystresovat, brouzdejte zběsile na internetu, hledejte z kontextu vytržená
videa, jak na čínských ulicích padají lidé na zem jako mouchy, nechte se pohltit ponurými fotografiemi
přeplněných márnic a zvrácenými informacemi, že krematoria v Číně jsou za hranicí svých kapacitních
možností. Takové zprávy dokáže zplodit jen senzacechtivý novinář, jehož obvyklé příspěvky nikdo nečte.
Naopak pro optimisty mám dobrou zprávu. Na zmiňovaném internetu lze najít i plno humorných situací a
vtipů, které vyplývají z pozitivního přístupu k životu a k řešení problémů. A pro příklad nemusíme chodit
nijak daleko. Nedávno určitě mnoho z nás pobavil zveřejněný příspěvek ze Dvora Králové nad Labem ve
znění: „Ve Dvoře Králové máme na kruháči sochy surikat, které anonymní vtipálek čas od času vybaví
doplňky tak, aby reflektovaly aktuální dění. Když je hokej, mají čepice a šály, když je silvestr, mají party
čepičky....
Vždycky se těším na to, co nového se objeví. Aktuální podoba našich surikat mi ovšem otřásla bránicí
mimořádně.“
Netřeba dodávat, co měly zmiňované sochy nasazeny na svých čumácích. Ano, byly to respirátory. ☺
(mn)
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