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Přejeme životní pohodu a mnoho zdraví do dalších let!
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZŠ a MŠ Hořičky vyhlašuje

zápis do 1. ročníku ZŠ
Zápis se uskuteční v termínu
od pondělí 12. dubna do pátku 23. dubna 2021.
Online zápis - středa 14. dubna 2021
(od 13h do 16,30h).

Zápis proběhne v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády odlišným způsobem než v minulých letech.
Formální část zápisu proběhne bez osobní přítomnosti zákonných zástupců i dětí ve škole. Navíc
nabízíme dobrovolnou motivační část! Kdo bude chtít, může absolvovat s dětmi ONLINE zápis přes
Google Meet dne 14. dubna 2021 (přihlášení k této dobrovolné části zápisu je možné do 9. dubna 2021).
Podrobné informace k organizaci zápisu najdete na webu školy

skolahoricky.cz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis do MŠ proběhne v první polovině května. Vzhledem k mimořádné situaci sledujte
web školy, kde najdete potřebné informace.
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ZE ŽIVOTA OBCE
DĚKUJEME
Na tomto místě zpravidla píšeme o připravovaných cestovatelských přednáškách či sběru
velkoobjemového nebo nebezpečného odpadu, informujeme o společenských akcích nebo výletech
pořádaných obecně prospěšnou společností Pechanec. Nic z výše uvedeného se však již delší dobu nekoná
a mohlo by se zdát, že rubrika ztratila svůj smysl. Ale je tomu právě naopak. Kde jinde by se mělo objevit
poděkování našim spoluobčanům, kteří dělají maximum pro návrat do normálu i pro ochranu zdraví lidí
ve svém okolí. Náves zeje prázdnotou, s železnou pravidelností se na zastávce míjejí pouze žluté
autobusy, které vyplivnou či pozřou jednoho až dva cestující, tu a tam projde manželský pár nebo osamělý
chodec na zdravotní procházce. Tento ponurý obraz si můžeme ale přemalovat na růžovo a vnímat ho jako
příslib lepšící se situace, které odpovídají i aktuální počty nakažených v naší obci a místních částech.
Věděli jste například, že k 31. 3. 2021 máme jen 3 nakažené ve srovnání s 18. 2., kdy bylo číslo 16?
Omezením sociálních kontaktů zodpovědně chráníte sebe, své rodiny, sousedy i známé, zaměstnance
obecního úřadu, nebo třeba zastupitelstvo, protože na poslední zasedání nepřišel z veřejnosti nikdo, což je
v dané situaci paradoxně chvályhodné. A tak Vám za Váš zodpovědný přístup prostě děkujeme… ☺
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FEJETON POD ČAROU
BUBLINA
Nadpis se netýká ani psa Rychlých šípů, ani dovednosti nafouknout populární retro žvýkačku Pedro. Je to
jen přirovnání ke způsobu života v posledním roce, kterému se někdo více a někdo méně přizpůsobuje.
Přestali jsme si podávat ruce a dočasně tak přišli o možnost posoudit druhého podle způsobu a síly jeho
stisku. Roušky nebo respirátory zabránily odezírání slov, a tak se častěji používají věty: „Co jsi říkal?“,
„Můžete to ještě jednou zopakovat?“ nebo prosté: „Prosím?“ Navíc samotný materiál významně tlumí a
zkresluje vydávaný hlas, takže o nedorozumění nebývá nouze. A tak radostné zvolání nad očekávanou
esemeskou: „Přišla zpráva!“ může našinci způsobit veliké problémy, pokud do kanceláře či pokoje právě
vstoupila šéfová, manželka nebo tchýně a zachytila větu s obsahem: „Přišla .ráva!“ To by nešťastník
nejraději respirátor rozžvýkal a spolkl se zachyceným virem i výdechovým ventilem.
S přibývajícím sluníčkem se začne zvýrazňovat rozdíl mezi barvou kůže vně a pod rouškou, takže večer
před zrcadlem můžeme nabýt dojmu, že jsme si ještě roušku nesundali, stejně tak jako tomu je např. při
neopálení těla pod tričkem nebo spodní části nohou pod ponožkami.
V duchu pravidla „ruce – roušky – rozestupy“ si podvědomě okolo sebe vytváříme dvoumetrovou
diskrétní zónu. Kromě podání rukou jsme ztratili i další běžné dotyky – přátelské obejmutí nebo polibky
na tvář, žoviální poklepání po ramenou, nevědomé dotyky prstů nebo stisknutí lokte. Svou bublinou
narážíme v obchodě ale i na ulici do bublin ostatních nakupujících nebo chodců, a místo běžně
navozované konverzace se od sebe s úlekem odrážíme a utěsňujeme respirátory ve snaze zabránit tomu
malému prevítovi v kontaminaci našeho organismu.
V neposlední řadě nám bubliny brání vnímat vůni lidí v našem okolí. Zejména ženy investují nemalé
finanční prostředky do jemných, decentních nebo provokativních vůní, aby svému okolí vyslaly zprávu o
jejich nositelce. Tlumící efekt vzdálenosti je ještě umocněn použitím roušky, takže bohulibý záměr
příjemné vůně přichází vniveč již prakticky v okamžiku nanesení na pokožku. I ženy ale přicházejí se
svými čichovými vjemy zkrátka, a nemusí to být zrovna Dior, co díky bublině a respirátoru nezachytí
jejich citlivý nosík. Čichové receptory za normální situace dokážou ocenit i silný jarní vzduch, který se
doslova vpije chlapovi do kůže, nebo třeba čerstvě umyté ruce obyčejným mýdlem Isolda.
Ale když vydržíme, uvidíme … světýlko na konci tunelu. V televizi před Vánocemi dokonce vysílali
informaci: „Ne, ne, já nemusím, já už ho vidím.“ A tak se těšme na postupné zmenšování bublin, obyčejné
podání ruky a zachycení běžných i mimořádných vůní.
(mn)
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ZE ŽIVOTA OBCE (po uzávěrce)
TESTOVÁNÍ na Covid-19 v České Skalici pro širokou veřejnost. Chcete-li vědět, zda nejste
v daný okamžik nositelem výše uvedeného proklínaného viru, můžete se nechat každé pondělí
otestovat v penzionu Olga (tř. T. G. Masaryka, vedle Penny marketu). Začátek je vždy v 6:30
hodin a konec testování je stanoven na 14 hodin. Negativní výsledek udělá radost nejen Vám, ale i
Vaší rodině nebo zaměstnavateli.
VÝPRAVA DO VÍLÍ ŘÍŠE. Pod tímto tajuplným nadpisem se skrývá pozvánka Střediska
volného času BÁJO v České Skalici pro zvídavé děti a rodiče do jarní přírody. Aktivita bude
probíhat na 7 km trase poblíž Pohodlí. Start: Světlá pod Hořičkami, možnost dopravy autobusem
či parkování. Účastnit se můžete individuálně v termínu 7. – 21. 4. 2021. Pokud se Vám zdá, že
podobná akce není v našem okolí první, máte pravdu. Přímo Hořičky byly totiž výchozím bodem
podobné výpravy již letos v únoru, když Vaše děti nebo vnoučata úspěšně pátraly po tajemství
moudrosti sov. Oficiální plakátek hledejte na našem webu a Facebooku.
SKLÁDKA ROŠTÍ PŘEMÍSTĚNA! Věnujte, prosím, pozornost níže uvedené informaci, kterou
jsme již předem avizovali. Věříme ve slušnost našich spoluobčanů a respektování nových pravidel
občany okolních obcí, kteří k nám naváželi dřevní hmotu z větších vzdáleností i ve velkém
množství. Z tohoto důvodu je informace zveřejněna i na našich internetových stránkách.
(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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