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Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
(mn)
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INFORMACE O ZPŮSOBU POMOCI POSTIŽENÝM OBCÍM TORNÁDEM
Solidarita našich spoluobčanů nezná hranic ani okresů, ani krajů. Ihned po této tragické živelné události
jsme byli dotazováni, zda budeme organizovat nějakou formu pomoci za naši obec. Odpověď nebyla
jednoduchá, protože materiální pomoci se postiženým oblastem dostalo již velmi rychle a v obtížně
zvládnutelném množství, doporučovat bankovní účty jednotlivých organizací a spolků je také poměrně
citlivá věc, protože dárce může mít na tu kterou instituci svůj názor, zejména když se na některé účty
zaměřili lidské hyeny a pozměnili čísla účtů nebo QR kódy. Proto jsme velmi uvítali e-mail z Městského
úřadu Náchod, který Vám níže předkládáme, a který přesně vystihuje náš názor na formu pomoci.
„Pro materiální pomoc obcím postiženým ničivým tornádem na jižní Moravě je v tuto chvíli nejdůležitější
pečlivá koordinace. Jednotlivé obce hlásí stop stav pro potraviny, nápoje a další prostředky. Mnohdy díky
následkům nemají ani možnost, jak pomoc uskladnit. Proto jsme se rozhodli v těchto prvních dnech po
události jít především cestou finanční pomoci. Často se nás ptáte, kam peníze poslat a řada z vás nechce
využít cestu sbírek a nadací. V duchu pomoci „obec obci" proto nabízíme jako další vhodnou formu, jak
svou pomoc cílit přímo do postižené oblasti, transparentní účty jednotlivých obcí.
Město Hodonín zřídilo transparentní účet na pomoc občanům postiženým živelnou pohromou: 1233116270217/0100. Prostředky z tohoto účtu budou rozděleny mezi občany nejen v Hodoníně, ale i v
okolních zasažených obcích - Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Hrušky. Do zprávy pro příjemce
prosím uveďte, do které obce váš příspěvek směrujete. Pokud nebude určena obec, bude příspěvek
poměrově rozložen mezi těchto pět municipalit.“
https://www.hodonin.eu/tornado-2021/ds-51032/archiv=0
Město Břeclav vyhlásilo veřejnou sbírku a zřídilo transparentní účet. Peníze můžete poslat na číslo účtu
115-8436250277/0100. Do poznámky můžete napsat Hrušky nebo Moravská a podle toho se bude s
penězi nakládat.
https://breclav.eu/aktuality/mesto-zridilo-transparentni-ucet
Před případnou platbou si ověřte čísla účtů na výše uvedených internetových stránkách.
(mn)
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OKÉNKO ZŠ A MŠ HOŘIČKY: (převzato bez redakčních úprav)

více o škole na www.skolahoricky.cz

Ohlédnutí za covidovým školním rokem
Skončil nám školní rok, který nebyl trochu jiný, ale totálně jiný. Myslím si, že to nepamatuje asi nikdo.
Někteří pamatují třeba uhelné prázdniny, ale aby byly děti "doma" tak dlouho, to je opravdu nevídané.
A jak že to bylo? Začali jsme se zvýšenými hygienickými opatřeními 1. září a doufali jsme, že všechno
bude dobré. Ale nebylo. Od 18. září začali v budově školy nosit roušky žáci a pedagogové 2. stupně. Kdo
nikdy neučil asi nepochopí, jak se asi učí s rouškou, když se nemůžete nadechnout a Pepíček v zadní lavici
začne zlobit. Pak se situace zhoršovala a od 14. října došlo k uzavření školy. Uzavření znamenalo, že se
žáci učili distančně. Kdo nemá děti školou povinné, tak možná neví, o co se jedná. Znamenalo to, že žáci
se učili prostřednictvím počítače nebo podobného zařízení. Chodili na online hodiny a pracovali na
zadaných úkolech. Tyto úkoly pak posílali učitelkám ke kontrole a k opravení. Z učitelek se tedy staly na
dobu distanční výuky lidé, kteří měli vlastní televizní pořad s omezeným publikem. Dále se z nich staly
zručné písařky a trávily dlouhé hodiny u počítačů a opravovaly práce dětí. Pokud někdo tvrdí, že učitelky
nic nedělaly, tak se hluboce mýlí!
A jak to bylo dál? V prosinci opět žáci 1. stupně chodili do školy a žáci 2. stupně si vyzkoušeli rotační
výuku (jeden týden byla ve škole jedna polovina žáků a druhý týden zase ta druhá). Zajímavý to vynález!
Po Vánocích to bylo zase jinak. V lednu a únoru už chodili do školy jen žáci 1. a 2. ročníku a děti z MŠ.
Ostatní pracovali distančně. Od března až do poloviny dubna pracovali distančně opět všichni žáci. Pak se
různě střídala distanční, prezenční a rotační výuka žáků až do května. Nakonec slavnostně od 17. května
všichni žáci opět nastoupili do školy na normální výuku. Tedy ne úplně normální. Žáci se museli každý
týden testovat a samozřejmě nosit roušky. Testování a roušky se vyhnulo dětem z MŠ. Co se týká
covidového zásahu do naší školy, tak nějaké uzavření během roku bylo, ale vše se vždy poměrně rychle
vyřešilo. Další zajímavostí tohoto školního roku bylo to, že se žáci nepotkávali a to ani ve družinách či na
obědě. V letošním roce učitelky neudělily žádnou třídní důtku. Takový byl tedy ten náš covidový školní
rok.
Jak všichni vidíte, na nějaké ty školní akce nebyl velký prostor. Ačkoli pozor! Tak zlé to zase nebylo.
Koncem roku všechny třídy zvládly uskutečnit školní výlet do ZOO Dvůr Králové nad Labem jako
podporu naší nejbližší ZOO. Jedna třída byla zase na školním výletě v Broumovských stěnách. Dále jsme
využívali služeb místní cukrárny a k vodním radovánkám jsme využívali koupaliště v Mezilečí. Alespoň
nějaké příjemné události konce školního roku!
Podstatnou událostí školy, tedy deváťáků, jsou přijímací zkoušky. Letos všichni čekali, že to bude díky
distanční výuce jednodušší. Ale to si po přijímačkách nikdo nemyslí. Cermat to opravdu deváťákům moc
neulehčil a do testů zařadil i obtížnou geometrii či jiné nelehké úlohy, které je opravdu těžké se naučit „na
dálku“. Naši žáci však přijímačky zvládli a na požadované střední školy se dostali. A kam že to odchází
nebo co že z nich bude? 2x autoelektrikář, silnoproudý elektrikář, kadeřnice, cukrářka, aranžérka,
autotronik, sociální vychovatelka, 3 žáci odchází na 3 různá gymnázia v našem okolí. Každý si tedy našel
to své.
Co se týká personálních změn ve škole, tak žádné podstatné změny nebudou. Naše plány na prázdniny
jsou podobné, jako v minulých letech. Provedeme opravy a úpravy v budovách školy. O dalších plánech
se zmiňovat nebudu, nechám to panu starostovi, který nás pravidelně v našem Hořičském zpravodaji
informuje o dění v obci.
Závěrem chci všem rodičům a žákům poděkovat za zvládnutí náročné distanční výuky. Přejme si všichni
společně, aby žáci v příštím školním roce mohli chodit do školy tak, jako v minulých letech – to znamená
„úplně normálně“.
Hodně zdraví a krásné léto.
Mgr. Karel Dvořáček, ředitel školy

© OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY

2

ZE ŽIVOTA OBCE
ŽERNOVSKÝ BAJK NA HOŘIČKÁCH? ANO! Po úspěšném
bajku v kategorii MTB zavítají v neděli 18. 7. 2021 na Hořičky
závodníci se svými suitami v kategorii ROAD. Jedná se o 2. ročník a
start je opět v Heřmanickém Dvoře. Vzhledem k tomu, že okruh trasy
vede přes Lhotu pod Hořičkami, Újezdec, Chvalkovice, Brzice,
HOŘIČKY a Světlou, bylo nabíledni, že pro zázemí sportovců bude
opět sloužit náš areál u fotbalového hřiště včetně dostatečných
parkovacích kapacit. Cíl všech kategorií je na Hořičkách, takže
závodníci i široká veřejnost jistě ocení možnost občerstvení,
odpočinku i přátelského posezení.
Nenechte se zmást chybným letopočtem na vloženém letáčku k
PIVNÍM SLAVNOSTEM. Vězte, že pivo poteče proudem letos,
konkrétně 31. července. A pokud tápete, co je to ten bodyzorbing,
tak Vám předkládáme jeho definici: „Na přípravu nenáročná, ale
zato pekelně zábavná a velmi bezpečná atrakce. Navléknete se do
nafukovací koule a vydáte se vstříc svým protivníkům v některé z her,
např. ve fotbalu či sumo, zahrajte si na honěnou, nebo na posledního
stojícího zorbistu. V této nafukovací atrakci můžete bezpečně skotačit,
skákat, padat, kutálet se, odrážet se a kdo ví co ještě vás napadne.
Nafouknutou bodyzorbovou kouli si nasadíte přes hlavu na tělo,
upevníte popruhy a zábava pro všechny generace může začít.“
ODSTÁVKA ELEKTŘINY. Výměna sloupů vedení vysokého napětí
přináší řadu komplikací, přičemž tou nejviditelnější a nejméně příjemnou
jsou opakované odstávky elektrické energie. Jsou rozsáhlé co do časového
rozsahu (vždy od 7:30 do cca 18:30 hodin), ale také co do počtu dotčených
odběrných míst. Aktuálně jsme si tuto lapálii vyzkoušeli již 2x – 21. a 29.
června, a čekají nás zatím další dvě – 12. a 20. července. Spoluobčanům
přihlášeným do SMS zpravodajství bude s předstihem odeslána SMS zpráva,
přehled dotčených odběrných míst bude opět i na našich internetových
stránkách a Facebooku.
Připomínáme SBĚR OBJEMNÉHO ODPADU, který se uskuteční
od 9. do 12. července. Podrobnější informace včetně přehledu
odebíraných předmětů jsme zveřejnili v minulém vydání
našeho zpravodaje. Žádáme občany, aby předměty
do kontejnerů pokud možno rovnali, aby byla
maximálně využita jejich kapacita. Případné
dotazy na tel. 773 036 872.
OSVĚDČENÍ O ÚSPOŘE EMISÍ. Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a
recyklace využitelných složek komunálních odpadů včetně obalových naše obec ve spolupráci
se společností Ekokom a.s. přispěla ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“.
Dosáhli jsme úspory: emise CO2 ekv: 34,736 t, úspora energie 633226 MJ. Věříme, že občané
budou i nadále svůj komunální odpad řádně třídit.
Za rok 2020 bylo z naší obce odvezeno:
směsný komunální odpad (popelnice) 36,688 t
sklo
14,931 t
plasty
9,328 t
papír
3,930 t
železo (SDH)
7,620 t
plechové obaly
1,029 t
objemný odpad
8,860 t
bioodpad
171,900 t
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TAKOVÁ TO BYLA KLIDNÁ VESNICE.
S lítostí v posledním období přijímáme
rozhořčené telefonáty a čteme smutné e-maily, které popisují nepochopitelné chování
některých našich spoluobčanů. Vždy jsme zde žili ve vzájemné ohleduplnosti a slušnosti, která
se výchovou v rodině předávala z generace na generaci. Bohužel se začínají množit případy,
kdy tu někdo záměrně zablokuje komunikaci, jindy zase uzná za vhodné vyzkoušet zahradní
sekačku s čelovkou na hlavě v době, kdy obvykle normální lidé, a zejména malé děti, spí,
občas se uchýlí ke slovním výpadům, nebo založí na svém pozemku nějaký ten oheň, jehož
jediným palivem jsou PET lahve. Jistě se všichni shodneme na tom, že vést zákopovou válku je
neefektivní a pro zúčastněné strany vyčerpávající. V prvním kole tedy věříme ve zdravý rozum
a obrat k lepšímu. Jakékoliv další řešení je časově, finančně i psychicky náročné, a tak
optimisticky doufáme v uklidnění situace. Nepříjemné je, že tyto manýry k nám byly
importovány zvenku, a našinec jen nevěřícně zírá. A taková to byla klidná vesnice…
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FEJETON POD ČAROU
SPARTÁNSKÁ DOVOLENÁ
Všudypřítomný Covid zamával s našimi zvyklostmi a minimálně letošní dovolenou si bez rizika
vychutnají zejména ti, kteří zavzpomínají na své romantické mládí a zvládnou bez psychického traumatu
přespat třeba na dřevěné palandě s hrbolatým slamníkem. V kursu budou manželky či přítelkyně, které
jsou v kuchyni jako ryba ve vodě a zvládnou vařit chutně za pomocí několika základních ingrediencí.
Kuchyňské nádobí a prosté náčiní zručně používají zejména k vaření a nikoliv k sebeprezentaci na
Facebooku nebo Instagramu. Hitem se tak opět stávají menší horské chalupy, třeba i v původním stavu,
kde jsou tři menší pokoje, jedna kuchyňka, dřevník s nařezanými kulány, u kterých se chlap ukáže, co
v něm dřímá. Ten, který absolvoval pár letních táborů, se chopí sekery a hravě a bezpečně naštípe dřevo.
Odměnou mu potom bude teplá voda ohřátá v lázeňském kotli. Nepraktičtí jedinci se chopí mobilů, zapojí
do pátrání Google a budou láteřit nad hledáním mobilní aplikace, která by za ně dříví naštípala. Takoví si
umyjí špinavé nohy v lavóru se studenou vodou.
Šok může přijít hned po první noci, konkrétně u snídaně. V duchu textu písně „Jaký si to uděláš, takový to
máš“ hudební skupiny Čínské lyže (v originále China ski, ve zdomácnělé podobě Chinaski), platí i na
horské chalupě, že co si tam vyneseš, to si také sníš. Ve vlastním zájmu můžete zapomenout na švédské
stoly, u kterých si nějaký hotelový host/silný kuřák odbývá svůj ranní kašel, a jako bonus vám ke
grilovaným klobáskám nadělí i odpovídající dávku běžných virů (to v lepším případě), nebo ze svých
útrob vytáhne těžší kalibr v podobě koronaviru. Na chalupě se ale můžete zakousnout do doneseného
chleba s máslem, které do rána přebývalo v kamenném sklepě, aby nedošlo k brzké úhoně. Ti prozíravější
vynesli na chatu vařená vejce, která si ochutí zkamenělou solí z vyhlášené skleničky od hořčice (kdepak
plastové kelímky). Opravdový fajnšmekr zaloví v krosně a vytáhne sklenici s domácími škvarky a
pořádnou cibuli, která ještě nikdy nikomu neuškodila. Aby udělal žaludku dobře, dopřeje si stopečku
poctivé slivovice a vyjde před chalupu, aby popřemýšlel, kam v tak krásný den vyrazí na túru. Zmiňovaný
kuřák si k tomu rannímu rozjímání zapálí vlastnoručně ubalenou cigaretu, naopak nekuřák natáhne do plic
tak čistý vzduch, že se mu z toho zatočí hlava a ke zklidnění organismu si dopřeje další stopečku do druhé
nohy. Teprve poté je schopen racionálního myšlení, takže naplánuje nejen celodenní výlet, ale i prostou
večeři – opékané buřty nad ohněm, chléb a lahváč z horského potůčku.
Ještě natočit pravou horskou vodu do čutory a může se vyrazit. Jsou-li na takové dovolené malé děti, o to
je celá výprava radostnější. Praktičtí tatínkové po krátké době propadnou kouzlu stavění lesních domečků
z dostupných přírodních materiálů a nenásilně přitom svá dítka vedou k poznání, že předmět bude stabilní,
pokud jeho těžiště leží nad základnou tělesa. Na příkladu kamene předvedou, že ho na špičku nepostaví, i
kdyby se na vlastní hlavu postavili oni sami. Naopak maminky se vydávají do nejbližšího okolí, aby
sběrem lesních jahod, ostružin nebo borůvek završily kulinářský zážitek s chlebem snědeným na pařezu.
A víte, co je na celém takovém spartánském dnu nejpřínosnější? Ani vidu, ani slechu po Covidu. Žádná
mutace alfa, beta, gama, delta. Jen čistý vzduch.
Pamětníci, vzpomínáte na takovou dovolenou? Tak si ji zkuste znovu prožít, nebo alespoň zapátrejte ve
své paměti, jaké to tenkrát bylo.
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Redakční uzávěrka čísla je vždy k 25. kalendářnímu dni v měsíci. Připomínky, náměty nebo Vaše názory lze předat na OÚ, nebo je
zasílejte e-mailem na adresu neumann@horicky.cz. Autorem příspěvků označených (mn) je M. Neumann. Počet výtisků - 260 ks.
Výtisky jsou neprodejné a slouží k bezplatnému informování občanů.
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