HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
www.horicky.cz

ROČNÍK : XXIII

leden 2022

ŽIVOTNÍ VÝROČÍ:
Nývltová Jarmila

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

ZE ŽIVOTA OBCE
Všechny důležité informace zveřejňujeme pochopitelně na úřední desce obecního úřadu a také
samozřejmě na našich internetových stránkách. Některé jsou natolik obsáhlé, že by se sotva vešly do
všech vydání Hořičského zpravodaje v daném roce. Některé jsou stručné, ale možná o to více důležité.
Přehled těch, které se týkají změn od Nového roku, přinášíme v následujících dvou bodech.
SVOZOVÝ PLÁN PRO SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD se
proti loňskému roku zásadně změnil a nově bude svoz probíhat po
celý rok 1x za 14 dní, a to vždy VE STŘEDU V SUDÉM
kalendářním týdnu. Své popelnice tak můžete poprvé vykulit
12. ledna 2022.
VODNÉ se nám i letos změnilo, a kdo by čekal, že směrem dolů, krutě by se mýlil. Aktuálně si
tedy zaplatíme za 1 m3 vody kulatých 40,- Kč, s 10% DPH to dělá snadno zapamatovatelných 44,Kč. Vysvětlující dopis společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. je k dispozici na našich
internetových stránkách.
V souvislosti s novými obecně závaznými vyhláškami jsme opět
řešili správné třídění odpadů zejména ve žlutých kontejnerech na
plasty. Návody na internetu jsou poměrně komplikované a mohou
být i kontraproduktivní. Z tohoto důvodu vám předkládáme text,
který je uveden přímo na kontejneru, takže by měl být přesný a
srozumitelný.
Do kontejneru PATŘÍ:

- plastové obaly
- sáčky, fólie, nákupní tašky
- kelímky od jogurtů a dalších potravin
- PET lahve od nápojů
- plastové obaly od spotřebního zboží
- pěnový polystyrén

Do kontejneru NEPATŘÍ: - vícevrstvé obaly (kov-plast, papír-plast…)
- sklo, papír, kovy, textil
- molitan, guma, kabely
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- plastové obaly znečištěné chemickými látkami, minerálními oleji
apod.
- linolea a výrobky z PVC (novodur)
V této poněkud turbulentní době se, kromě rychlého předávání informací prostřednictvím
Facebooku, velmi osvědčilo i rozesílání SMS zpráv, jejichž cílem je doručit důležité zprávy i
spoluobčanům bez internetu nebo s omezeným přístupem k němu. Jakým způsobem se tedy
můžete k odběru takových zpráv přihlásit?
1) Příležitostně navštivte obecní úřad a požádejte o zařazení do databáze.
2) Zavolejte na obecní úřad (tel. č. 608 403 067 nebo 775 083 401) a požádejte o zařazení do
databáze.
3) Napište SMS na číslo 775 083 401 nebo přímo 608 247 362 (stačí napsat slovo „zpravodajství“
a Vaše jméno a příjmení).
4) Napište e-mail na adresu neumann@horicky.cz, do předmětu uveďte „zpravodajství“ a připište
své jméno, příjmení a telefonní číslo, na které si přejete dostávat SMS zprávy.
(mn)
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FEJETON POD ČAROU
NOVOROČNÍ PŘÁNÍ
Tak máme za sebou další rok a s tím spojená novoroční přání do toho letošního. Proklínaný covid stále
míchá kartami i svými mutacemi, a stále více lidí začíná vnímat svá přání racionálněji, než tomu bylo
v letech minulých. Dříve používané fráze se obsahově pilují, aby ještě upřímněji vyjadřovaly pocity toho,
kdo přeje, a ještě osobněji vyjadřovaly vztah k tomu, komu je přáno.
Jednoznačně převládá důraz na pevné zdraví, a toto je patrné zejména u generace, která ví, jak je zdraví
vrtkavé. Často se tak můžeme setkat s formulací: „Pokud možno pevné zdraví,“ protože zkušení lidé vědí,
že ideální stav je právě pevné zdraví, reálný stav bývá lehce podlomené zdraví, což je ale stále lepší, než
být nemocný. Existuje sice skupina lidí, kteří s transparenty v ruce preferují své právo být nakaženi před
fyzickou pohodou sebe nebo svého okolí, ale když poté na JIPce lapají po dechu, odkysličený mozek i u
nich vyprodukuje z posledních zbytků energie myšlenku, že by chtěli být také zdraví.
Dalším bodem novoročenek bývá štěstí. I zde ale dochází k obsahovým posunům. Zatímco před pár lety
se přálo štěstí ve Sportce nebo v lásce, nyní se za štěstí považuje, když si v supermarketu vyberete vozík,
jehož madlo neobsahuje virovou nálož omikronu. Trochu to připomíná okřídlené glosy, že na Titaniku
byli všichni pasažéři sice zdraví, ale při srážce s ledovcem neměli štěstí, nebo že kriminály jsou plné
zdravých lidí, kterým ale chybělo štěstí při páchání jejich zlotřilostí a byli dopadeni.
Obvyklé je i přání pohody, která je jednoduše dělena na osobní, rodinnou a pracovní. Osobní pohodu
může krátkodobě narušit srážka s blbcem, ale v kombinaci s deklarovaným štěstím se vám jí podaří třeba
vyhnout. Rodinnou pohodu má zpravidla každý ve svých rukou, ale i zde je třeba vrátit se na začátek
fejetonu a s pokorou přát každému i jeho nejbližším ono pevné zdraví, které tento typ pohody výrazně
ovlivňuje. Jen ti nejlepší z nejlepších dokážou vyčarovat rodinnou pohodu, i když zdraví pokulhává.
Takovým patří velký obdiv.
Pracovní pohoda je potom posledním střípkem do mozaiky spokojeného života. Takové přání je důležité
nejen pro každého zaměstnance, ale také snem každého zaměstnavatele, aby se mu kolektiv nerozhádal a
byl řádně výkonný. A když už by se v práci objevily nějaké ty mráčky na obloze, nenoste si je s sebou
domů. Odložte je po směně do šatní skříňky, a pokud do rána samy nezmizí, věnujte se jim později.
Nenechte si jimi ovlivňovat svou domácnost…
A tak Vám do nového roku 2022 přeji zkrátka pevné zdraví, potřebné štěstí a příjemnou rodinnou i
pracovní pohodu.
(mn)
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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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