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

ZE ŽIVOTA OBCE - doba koronavirová
Vývoj posledních týdnů, dnů nebo dokonce hodin je poměrně překotný a to, co platilo v minulém
zpravodaji, již z větší části neplatí dnes. V předávání informací tak zpravodaj logicky pokulhává za
internetovými stránkami a zejména za Facebookem. Prostřednictvím těchto informačních kanálů se nám
daří ty nejdůležitější zprávy dostávat do Vašich domácností prakticky obratem po jejich získání, někdy i
uprostřed noci. Jsme si ale vědomi, že ne každý má přístup k internetu, a tak níže uvádíme stručný přehled
událostí, které mají vztah k době koronavirové a platí i v době vydání dubnového zpravodaje. Klademe
důraz na informace, které mají přímou souvislost s naší obcí (viz str. 2), protože ty s celostátní působností
dosáhnou do většiny domácností prostřednictvím televize nebo rádia.
Vláda ČR vyhlásila od 12. března na dobu 30 dnů na území České republiky nouzový stav, díky
kterému mohla začít přijímat jednotlivá krizová opatření. S největší pravděpodobností bude tento
stav prodloužen o dalších 30 dní. O výsledku budou informovat média a sledujte dle možností i
naše internetové stránky nebo úřední desku obecního úřadu.
Již v průběhu jarních prázdnin bylo rozhodnuto o zákazu osobní přítomnosti žáků mimo jiné i
v základních školách, který se na naší škole projevil od pondělí 16. března, a od úterý 17. března je
uzavřena i naše mateřská škola. Další vývoj situace sledujte na internetových stránkách školy
www.skolahoricky.cz.
Minimálně do 1. dubna je platný zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky
s několika výjimkami, tedy do práce, nakoupit a šup domů. Zatím do stejného data platí i nařízení
osobám pobývajícím na území České republiky a to:
- omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého
bydliště opět s několika výjimkami,
- omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
- pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů
domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a
zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry, pokud je to možné.
Od 19. března byl zakázán všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez
ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa).
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Omezení provozu v ordinaci našeho praktického lékaře. V současné době platí jednoduchá
zásada: VŽDY VOLEJTE - situaci ohledně Vašeho zdravotního stavu můžete vyřešit na
telefonním čísle 734 433 135. Na pozdější dobu jsou odloženy neakutní ošetření a administrativní
úkony. Neprovádí se také pracovně - lékařské prohlídky a prohlídky pro posudkovou činnost.
Informační leták je zveřejněn na našich internetových stránkách a na Facebooku.
Do odvolání platí upravená otevírací doba naší pošty. Pondělí, úterý: 8:00 – 12:00 hodin, středa,
čtvrtek: 12:00 – 15:00 hodin, pátek: 8:00 – 10:00 hodin.
Omezené jsou také úřední hodiny našeho obecního úřadu. Pondělí a středa: 13:00 – 16:00 hodin.
Roušky zdarma jsou pro naše spoluobčany k dispozici ve vstupní chodbě i mimo uvedený časový
úsek.
Změněná je též otevírací doba v prodejně potravin a to o 7:00 do 10:00 hodin.
Roušková výzva. Chuť pomáhat dokázaly naše dobrovolné švadlenky hned v úvodu současného
koronavirového stavu, kdy neúnavně šily roušky pro obecní úřad i do prodejny potravin, aby zde
mohly být nezištně darovány těm, kteří je potřebovali. Zdá se, že náš katastr je již dobře vybaven,
ovšem pracovité ruce ne a ne přestat a dodávky na obecní úřad pokračují dál. Byla by velká škoda
plýtvat takovými vlastnostmi jako je dobrosrdečnost, obětavost a starostlivost, a tak nám přišel
vhod e-mail z Oblastní charity Červený Kostelec, ve kterém je mimo jiné uvedeno: „Šijete-li
roušky a máte jich nadbytek, rádi přijmeme jakýkoliv počet roušek, které jsme schopni dále předat
potřebným, kteří se na nás každý den obracejí.“ A tak prosím, pokud stále šijete a chcete šít i
nadále, šijte! Hotové roušky po dohodě s paní Danou Volfovou (tel. 775 083 401) předávejte na
obecní úřad, kde si zároveň budete moci vyzvednout materiál na šití. O komunikaci s charitou a
předávání zmiňovaných roušek nebo materiálu se postaráme sami.
Je zřejmé, že plánované nebo pouze avizované společenské akce jsou zrušeny, případně odloženy.
Sledujte naše internetové stránky, Facebook nebo úřední desku. Máte-li jakýkoliv dotaz,
potřebujete-li poradit, volejte tel. č. 775 083 401 (obecní úřad), napište e-mail na
horicky@horicky.cz nebo neumann@horicky.cz.
Letošní Velikonoce budou také v takovém nouzovém režimu. Hospodyně budou marně vyhlížet
koledníky, kteří by přinesli do jejich domovů jaro a zdraví. A tak přijměte upřímné přání pevného
zdraví alespoň touto cestou. ☺
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZŠ a MŠ Hořičky vyhlašuje

zápis do 1. ročníku ZŠ
Zápis se uskuteční v termínu
od středy 15. dubna do úterý 28. dubna 2020.
Zápis proběhne v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády odlišným způsobem než v minulých letech.
Proběhne pouze formální část zápisu bez osobní přítomnosti zákonných zástupců i dětí ve škole.
Podrobné informace k organizaci zápisu najdete na webu školy

skolahoricky.cz
Zápis do MŠ proběhne v polovině května. Vzhledem k nejisté situaci sledujte opět web školy, kde najdete
potřebné informace.
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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