HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
www.horicky.cz

ROČNÍK : XXI

červen 2020

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Borůvková Helga
Dvořáková Marie
Janoušková Jenovefa
Blatník Jiří

Hořičky
Hořičky
Křižanov
Křižanov

92 let
82 let
80 let
75 let

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

Členové SDH Hořičky
provedou v sobotu dne 20. června 2020

sběr železného šrotu
v místních částech Hořičky, Chlístov, Nový Dvůr.
Šrot připravte den předem nebo v sobotu po ránu na obvyklá stanoviště. Netřeba nabádat, aby hromádky,
které přinesou zisk do hasičské pokladny, zůstaly pod bdělým dohledem. Mohlo by se stát, že staré
haraburdí skončí na nesprávném vleku a zisk z jeho prodeje v nesprávné peněžence. V minulých letech
jsme totiž byli upozorněni na skutečnost, že za slušnou cenu vykupovaný kovový šrot bez skrupulí
nakládali na vozík za autem občané, kteří rozhodně nepatřili k našim hasičům.
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kdy?

- sobota 11. července 2020 ve 13:00 hodin

Kde?

- sportovní areál

A nakonec…

- od 18 hodin večerní zábava s živou hudbou
(mn)
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ZE ŽIVOTA OBCE
Koronavirové poděkování podruhé. Zmínka o dobrovolnictví v minulém zpravodaji stála u
zrodu následujícího mailu, který jsme obdrželi na obecní úřad. Totožnost autora/autorky známe,
ale na základě jeho/jejího přání ji nezveřejňujeme.
Občan/ka Hořiček děkuje!
Na základě zpráv z minulého Zpravodaje, jsem se rozhodl/a, že je potřeba zmínit i obětavost lidí
z naší vesnice. I když je epidemie snad šťastně zdolaná, vzpomeňme na začátek této doby.
Vše odstartovalo šití roušek pro naše spoluobčany. Nejrychleji zareagovaly p. Jindrová a p.
Kovalová. Postupně se k nim přidaly i další ženy, paní Eflerová, Volfová a mnoho dalších. Ostatní,
které ani neznám jménem, se zasloužily o to, že máme pěkné barevné roušky, přispěly látkami,
gumičkami. Roušky putovaly nejen k našim občanům na Hořičkách, ale i do nemocnic a domovů
důchodců.
Další neméně důležité poděkování patří našim HOLKÁM v obchodě. Staraly se celou dobu o naše
žaludky a obstaraly mnoho nového, chutného živobytí. Jezdí i do Brzic, kde se na ně také moc těší.
A nejen to. Vozily nákupy starým lidem, kteří si pro nákup z nějakého důvodu nemohli přijít. A pak
je doma čeká druhá směna: děti, úkoly a hladový manžel.
Vím, že lidí, kteří zajišťovali chod vesnice v této době, bylo a je daleko víc, a nejsou na první
pohled vidět. I jim děkuji.
Jsou tu ale i lidé, kteří by mohli sami přijmout pomoc, ale pomáhají svým stejně „mladým„
spoluobčanům. Přivezou oběd nebo donesou nákup. Je to obdivuhodné. Dík.
Covid-19 má na svědomí mnoho velikých problémů na celém světě. U nás se naštěstí nepodepsal
na zdravotním stavu žádného z našich spoluobčanů, ale má na svědomí zarovnané kůlny, garáže a
přístřešky různým haraburdím, které čeká na ekologický odvoz. Stále čekáme na sdělení
náhradního termínu za ten zrušený březnový, a tak v tuto chvíli nezbývá než zvolat: „Vydržte!“
Jakmile nám bude oznámen přesný datum, budeme Vás informovat všemi dostupnými prostředky
(vývěska na obecním úřadu, internetové stránky, Facebook, e-mailové zpravodajství), ovšem může
se stát, že sběr bude organizován ještě před vydáním příštího čísla zpravodaje. Nespoléhejte se
tedy na tento zdroj informací a s důvěrou sledujte aktuality na internetu nebo pečlivě naslouchejte
sousedům u plotu či na návsi.
Návrat k normálu. Mnoho věcí se vrací do vyjetých kolejí centrálně (zmírnění pravidel pro
nošení roušek, otevření restaurací, obchodů atd.), některé jsou ale na naší „místní“ úrovni. Mezi
takové patří např. standardní otevírací doba v naší prodejně, tedy:
pondělí, středa, pátek
7:00 – 16:00 hodin
úterý, čtvrtek + sobota
7:00 – 10:00 hodin
Stejně tak můžete tzv. postaru navštěvovat obecní úřad, poštu či lékárnu. Také ordinace
praktického lékaře již standardně poskytuje preventivní prohlídky a očkování, ovšem stále platí, že
před návštěvou lékaře nejdříve do ordinace zatelefonujte (tel. č. 734 433 135). Podrobnější
informace máte k dispozici na www.mediclinic.cz.
Mnoho profesí zaznamenalo návrat významné většiny žáků 1. stupně naší školy do opuštěných
lavic. Tváře se rozjasnily řidičům autobusů, paní kuchařky provětraly odstavené roboty,
konvektomat nebo plynové sporáky a trouby, na dno svých sil si sáhly paní uklízečky, no a
samozřejmě konečně se dočkaly svých kuřátek paní učitelky. Rodiče žáků obou stupňů den po dni
pozorněji naslouchali zprávám v televizi, sjížděli on line reportáže na internetu a brouzdali po
internetových stránkách naší školy ve snaze zjistit, kdy dostane koronavirový den jejich dětí opět
pevný řád. Blýská se na lepší časy, a tak rodiče, sledujte aktuality na http://www.skolahoricky.cz/.
(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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