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ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Grosspitschová Marie
Řezníčková Helena
Bugalová Marie
Hofmanová Julianna
Cibula František
Žďárská Libuše

Hořičky
Hořičky
Hořičky
Hořičky
Křižanov
Hořičky

92 let
88 let
83 let
82 let
81 let
70 let

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

SLOVO STAROSTY
Vážení občané, sdělujeme vám, že máme pro vaši potřebu průběžně skladem textilní a jednorázové
roušky. Rovněž vám můžeme poskytnout desinfekční gel na ruce a desinfekční prostředek. Máte-li nějaké
dotazy v této záležitosti, volejte tel. 773 036 872 nebo 775 083 401.
Na četné dotazy oznamujeme, že v letošním roce se nebude konat tradiční pouť.
Mobilní svoz nebezpečného odpadu a svoz objemného odpadu se uskuteční. Termín sjednáváme se
svozovou firmou a bude zveřejněn ve zpravodaji, na webu obce a fcb obce.
Velkokapacitní kontejner umístěný na pozemku obce pod hřbitovní zdí je určen pouze pro směsný
komunální odpad, který se nashromáždí při úklidu veřejných prostranství v obci. Kontejner je uzavřen.
PROSÍME, NEODKLÁDEJTE K NĚMU ŽÁDNÝ ODPAD (jako např. válendy, matrace, pytle
s odpadem apod.). Děkujeme za pochopení a za udržování pořádku kolem tohoto kontejneru.
Dále znovu upozorňujeme, že na skládku roští určeného ke štěpkování patří pouze větve, roští.
Neodkládejte dřevěný nábytek!!!!! Tento je určen do objemného odpadu!!!!
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZE ŽIVOTA OBCE
Na úřední desce i na internetových stránkách mnozí z Vás zaregistrovali, že v pondělí 4. 5. 2020 se
uskuteční zasedání zastupitelstva obce. Čtenáři elektronického vydání zpravodaje stihnou přečíst
pozvánku i v této podobě. Důležitou informací je, že místem konání je klubovna hasičské
zbrojnice. Kdo tipuje, že tomu tak je kvůli tomu prevítu koronaviru, má pravdu. Dostatečné
rozestupy a roušky jsou nezbytnou podmínkou konání. Začátek je v 18 hodin a na programu je:
1) zahájení, 2) finanční situace 2020 – předpoklad, rozpočet, 3) výstavba vodovodu Mečov,
4) splašková kanalizace, 5) zpráva o výsledku hospodaření 2019 – audit, 6) inventarizace majetku
2019, 7) stavební úpravy ZŠ a MŠ, 8) oprava hřbitovní zdi, 9) nájemní smlouvy, 10) program
rozvoje obce 2020 – 2025 a 11) diskuse a závěr.
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Doba koronavirová má své osobní příběhy i v naší obci. Máme zde řadu obětavých lidí, kteří
nezištně šili roušky nebo darovali materiál na jejich výrobu. Dokonce jsme mohli část produkce
věnovat Oblastní charitě Červený Kostelec a všem dárcům byl poté určen děkovný dopis ředitele
této instituce, který jsme zveřejnili na našich internetových stránkách a Facebooku. Jako
obrovskou třešeň na dortu jsme na obecní úřad dostali od místního dárce materiál na výrobu
doslova tisíců roušek, do kterého se vzápětí zastřihly nůžky dobrovolných střihaček
spolupracujících s charitou.
Prosba o zveřejnění poděkování k nám dorazila i z Mezilečí od seskupení Boubelky, které děkuje
panu Vladimíru Mertlíkovi z Křižanova za distribuci jejich a nejen jejich roušek do zdravotnictví,
záchranných složek, domovů důchodců a dětského domova. Sám se nabídl a roušky rozvážel ve
svém osobním volnu, na své náklady a na úkor své rodiny.
S opatrným optimismem všichni sledujeme aktuální covidové zpravodajství a věříme ve světlé
zítřky. Oželet jsme museli Velikonoce, pálení čarodějnic i tradiční pouť, ale mnoho jsme získali.
Oprášili jsme šicí stroje a prokázali ochotu pomoci. Zjistili jsme, že jsou i jiné hodnoty než
lyžování v Itálii, a záhy většina soudných lidí znovu objeví kouzlo tuzemské dovolené. Zároveň
doufáme, že naši spoluobčané nebudou patřit po uvolnění přijatých opatření do skupiny „utržených
ze řetězu“ a nedovezou k nám toho prevíta z nějaké divoké diskotéky „tělo na tělo“ či podobné
rizikové akce. Nepodléhejme laické iluzi, že když jsou čísla stále lepší a lepší, je pandemie na
ústupu. Stále platí, že na koronavirus není lék ani vakcína a zdraví koupit nelze.
Potřebné informace jsou dostatečně zveřejňovány ve všech sdělovacích prostředcích, a tak my se
budeme soustředit zejména na zprávy, které budou souviset s chodem obce. Na webu školy se jistě
s dostatečným předstihem dozvíte, kdy si budete moci v roli rodiče odpočinout od malé násobilky
nebo vyjmenovaných slov. Na našich internetových stránkách nebo Facebooku vyhlížejte
informace o postupném návratu provozních, otevíracích nebo ordinačních dob do normálu.
Děkujeme za trpělivost, pochopení a ohleduplnost.
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIVADLO v Praze
Před zákazem shromažďování jsme v dubnu měli plánovaný výlet do divadla Radka
Brzobohatého na komedii “Stvoření světa – bez cenzury“. Herci Rosák, Hrušínský Rudolf,
Valérie Zawadská a další /viz březnový zpravodaj/.
Představení se samozřejmě nemohlo konat. V současné době jednám s vedením divadla
jak nadále postupovat. Až situace dovolí, bude náhradní termín, v současné době nikdo
neví, zda to bude v červnu nebo až v září.
Jelikož v zakoupených vstupenkách mám uloženou nemalou částku, potřeboval bych
informaci, kteří občané toto představení budou chtít navštívit. Zájemce bych žádal, aby se
závazně přihlásili u paní Volfové. Vstupenky, o které by nebyl zájem, bych se pokusil
vrátit. Vstupenky jsou do prvních sedmi řad /VIP/ - cena 450,- Kč.
Samozřejmě podrobnější informace se zájemci dozví s dostatečným předstihem.
Bohužel i plánovaný jarní výlet se nebude moci uskutečnit, a vypadá to, že i další letošní
akce nebudou realizovány /uvidíme podle situace, která nastane/.
Za OPS Pechanec Luděk Rudiš
Pozn. redakce: Pro zájemce jsme podrobné informace o představení zveřejnili nejen v březnovém
zpravodaji, ale 8. 3. 2020 také na našich internetových stránkách (odkaz „Aktuality“) a na facebookovém
profilu, kde je k dispozici i originální barevný plakát.
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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