HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
ROČNÍK : XXII

OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
www.horicky.cz

květen 2021

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Grosspitschová Marie
Řezníčková Helena
Bugalová Marie
Hofmanová Julianna
Cibula František
Martinek Milan

Hořičky
Hořičky
Hořičky
Hořičky
Křižanov
Nový Dvůr

93 let
89 let
84 let
83 let
82 let
80 let

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

ZŠ a MŠ Hořičky vyhlašuje

zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
Zápis se uskuteční v termínu
od pondělí 10. května do pátku 14. května 2021.
Více informací najdete na webu školy – skolahoricky.cz
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VÝZVA ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU
Vážení občané, zúčastněte se, prosím povinného Sčítání 2021,
které končí již 11. května. Vaše účast je důležitá, protože Vaše
odpovědi mohou mít vliv na plánování rozvoje Vaší obce.
Nejjednodušší je sečíst se do 11. května online na webové
adrese www.scitani.cz. Pokud je to možné, pomozte prosím se
sčítáním i blízkým a sousedům, kteří to sami nezvládnou,
abyste se v Hořičkách sečetli opravdu všichni na jedničku.
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ZE ŽIVOTA OBCE
ROZŠÍŘENÉ TESTOVÁNÍ na Covid-19 v České Skalici. 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), a to vždy od 6:30 do 14 hodin. Od
května byla tato možnost rozšířena o každý čtvrtek od 13 do 18 hodin. Negativní výsledek udělá
radost nejen Vám, ale i Vaší rodině nebo kadeřnici. Testování je určeno pro širokou veřejnost,
nejen z České Skalice ale i z okolí. Zároveň mohou přijít zaměstnanci malých firem, kam nedojíždí
testovací tým.
Kdo máte možnost, vyplňte si a vytiskněte doma v klidu testovací dotazník – viz www.horicky.cz,
část Aktuality (jen modře podbarvená políčka) a na odběr přijďte s vyplněným souhlasem.
Výrazně tím napomůžete ke zrychlení celého procesu testování. Dotazníky budou k dispozici
rovněž přímo na místě testování nebo na obecním úřadu Hořičky.
Občané mají možnost nechat se bezplatně otestovat bez předchozího objednání, stačí jen přijít.
S sebou přineste občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny. Půjde o bezplatný antigenní test
(výtěr z nosohltanu), jehož výsledek bude znám cca po 15 minutách. V případě pozitivního
výsledku u bezpříznakového občana by byl ihned odebrán vzorek pro vyšetření metodou
PCR. Testovací tým stihne za hodinu otestovat přibližně 20 občanů.
Pro testování nepotřebujete žádanku vašeho lékaře ani od Krajské hygienické stanice. Pokud jste
už byli covid pozitivní, pak od data prokázání pozitivity muselo uplynout 90 dní.
Podmínky pro NÁVŠTĚVU KADEŘNICTVÍ. Vzhledem k četným dotazům natěšených zákaznic
či zákazníků předkládáme potřebné informace, které připravilo Kadeřnictví Rudišová.
Vzhledem k současné pandemické situaci je dané Ministerstvem zdravotnictví toto opatření:
Podmínky pro návštěvu pánského a dámského kadeřnictví
- Antigenní test – platí 72 hodin
- PCR test platí 7 dní
- Testy musí být provedeny buď u lékaře nebo odběrovém místě /DOKLAD/
- Prodělaný COVID – 90 dní od testu - SMS z covidového centra
- Druhá dávka očkování na COVID -14 dní po očkování + certifikát
- Platí testy ze zaměstnání, pokud provádí zdravotník + doklad
Děkuji všem za pochopení. Údaje o testování musí být v kadeřnictví zapsány pro případ
hygienických a epidemiologických kontrol. Kadeřnictví Rudišová
JARNÍ ÚKLID. Po dlouhém čekání a několikerém odložení byl 1. května konečně proveden
mobilní svoz nebezpečných odpadů. Jestliže v našem zpravodaji poměrně pravidelně láteříme nad
bezohledným odkládáním odpadů různého druhu u kontejnerů na plasty a papír (naposledy u
hřbitova někdo utrousil celou roli koberce), v případě nebezpečného odpadu je na místě zmínit
disciplinovanou kolonu aut, která se táhla přes celou náves směrem k zemědělskému družstvu.
Obsluha byla zpočátku zaskočena množstvím a objemem zejména bílých spotřebičů, které bylo
nutné nakrátko složit na parkovišti, ale operativně zajistila následné přistavení velkého kontejneru,
takže v poledne byla náves bez kolon i bez starých lednic či nefunkčních televizí. Velkou pochvalu
si zaslouží spoluobčané, kteří pečlivě třídili a odevzdávali tu pytlíček se starými léky, tu igelitový
sáček se starými bateriemi nebo plechovky od barev.
Cíl byl splněn – domácnosti se zbavily nebezpečných odpadů a bylo tak eliminováno riziko, že by
se nějaká mikrovlnka objevila v lese. Věříme, že stejně zodpovědně naši spoluobčané přistoupí i
k likvidaci velkoobjemového odpadu, která se blíží a termín bude s předstihem oznámen.
P.S. Informace o sběru kovového šrotu byla zajištěna samostatným letákem.
(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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