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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
Již v prosinci jsme obdrželi letáček, který dárcům oznamoval, že
Tříkrálová sbírka se bude konat od 1. do 24. ledna 2021 pouze online. Na
internetových stránkách www.trikralovasbirka.cz byly ale současně
zveřejněny informace, že průběh koledy bude ještě zřejmě ovlivněn
pandemií COVID-19 a že se teprve uvidí. Aktuálně je na výše uvedeném
webu tak trochu šalamounská zpráva, že sbírka bude online, ale
pokud by protiepidemický systém (tzv. PES) čirou náhodou poklesl z 5.
stupně na 4., mohlo by se stát, že koledníci do ulic vyrazí. Většina charit je připravena na koledu v ulicích
v omezeném režimu za dodržení přísných opatření. Pracovníci Charity mají s dodržováním přísných
hygienických pravidel zkušenosti ze sociálních i zdravotních služeb, a proto věří, že se jim povede dodržet
je i při koledování.
Zda se bude v konkrétní obci či městě koledovat, záleží na rozhodnutí příslušné diecézní charity a místní
charity, které zohlední aktuální situaci i vlastní možnost zajistit bezpečí koledníků a dárců v souladu s
platnými nařízeními. Podrobnosti uvádějí webové stránky jednotlivých charit, v našem případě tedy
https://nachod.charita.cz/trikralova-sbirka/trikralova-sbirka-2021/. Zřejmě budou roznášeny i letáčky,
které byly v prosinci předány do tiskárny, a jejichž obsah je k dispozici i na našich internetových
stránkách. V nich naleznete také náhradní způsoby, kterak lze přispět do této sbírky.
Čísla z posledních dnů však jednoznačně dávají najevo, kdo je na hřišti pánem, a že nás spíše čeká
zúčtování za předvánoční tlačenice v nákupních centrech, návštěvy restaurací, barů či lyžařských areálů, o
protestujících antirouškařích nemluvě. To dobrý voják Švejk, ten to měl v hlavě jinak srovnané!
Výsledkem toho byla památná hláška: „Disciplína, vy klucí pitomí, musí bejt! Jinak byste lezli po
stromech jako vopice! … A není to pravda? Představte si park, řekněme na Karláku, a na každým stromě
jeden voják bez disciplíny! Z toho jsem měl dycky největší strach.“
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ŠKOLNÍ OKÉNKO:
Již delší dobu je toto okénko zavřeno a s přestávkami by se to dalo říci i o dveřích našich školních budov.
I přes velkou snahu učitelského sboru, kdy zejména malým dětem chybí kontakt s jejich „druhými
maminkami či babičkami“, a různé formy náhradní výuky, nebo ve vzácných chvílích i opravdové výuky
ve školních lavicích, nelze dosáhnout obvyklých výsledků. Odborná i laická veřejnost začíná používat
výraz „covidový ročník“ a s obavami sleduje ustrnutí vědomostí žáků či studentů na úrovni „jaro 2020“.
Z pohledu tanečníka to je v lepším případě krok vpřed, krok vzad, v horším případě krok vpřed, dva kroky
vzad. Na středních a vysokých školách se snižují požadavky na studenty, zkoušející ve snaze nebýt
nařčeni, že jsou v této době velmi přísní, mhouří oči tak často a silně, až z toho mají oční vrásky téměř
k uším, zkoušky se většinou skládají distančně a kolektivně pomocí sociálních sítí. Korunu tomu nasadil
představitel jedné naší významné vysoké školy, který v prosinci v rádiu hrdě deklaroval, že pracují na
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tom, aby všichni posluchači prvních ročníků během zimního semestru prošli školením BOZP a poznali
prostory fakulty, např. kde se nalézá studijní oddělení. Pokud by tyto zprávy doputovaly až do Naardenu,
musel by se Jan Amos Komenský v hrobě obracet. Doufejme, že začínající očkování a ohleduplnost
každého z nás padnou na úrodnou půdu a „Učitel národů“ zůstane bez pohnutí v místě svého odpočinku.
(mn)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FEJETON POD ČAROU
OSLÍČKU, OTŘES SE!
Původně jsem chtěl pojmenovat první letošní fejeton „Pohádkáři všech zemí, spojte se!“ Vždyť v jejich
dílech je tolik návodů, jak zvládnout každou složitou situaci. Nakonec jsem ale usoudil, že nemusíme
chodit nijak daleko, a bohatě si vystačíme s těmi našimi. Je pravda, že mnohé pohromy nastínili již třeba
věštec Nostradamus či neméně slavná Sibyla, nicméně neuměli nabídnout řešení předpovídané situace. Na
to ovšem máme u nás takové pohádkářské kapacity, jako jsou například Karel Jaromír Erben, Božena
Němcová nebo Karel Čapek.
Obří státní dluhy, které pro letošní rok zahrnuly do svých rozpočtů snad všechny země, nás nevyjímaje,
mají překvapivě snadné východisko, oslíčka z pohádky „Obušku, z pytle ven.“ Stačí zřídit vedle kanceláře
ministryně financí takový menší chlívek, oslíka si tam pěkně hýčkat, a když přijdou např. zástupci
armády, že jim rezaví tanky a při společných cvičeních se piloti ostatních států povýšeně posmívají našim
dvojplošníkům, nebožák se při té představě tak rozklepe, že zbude i na nové polní kuchyně a vycházkové
uniformy. Se stejnou vřelostí přivítá paní ministryně i zástupce různých profesních svazů a asociací, kteří
by si také rádi odnesli nějakou tu zlatku na mzdy, reprezentativnější vybavení nebo modernější
technologie. Oznamování každoročního zvyšování důchodů a platů státních úředníků se tak stane pouhou
formalitou, která bude ovšem doprovázena bohatým kulturním programem a radostným křepčením
přizvaných hostů.
Na ministerstvu práce a sociálních věcí zase postačí zřídit speciální trezor, kde bude uložen kouzelný
ubrousek, pomocí kterého se podaří zajistit zásobování potravinami všech domovů seniorů, domů
s pečovatelskou službou, azylových domů apod., čímž se jim výrazně zlepší napjatý rozpočet. Jen se bude
muset trochu zapracovat na logistice rozvozu potravin, protože v okolí ministerstva se špatně parkuje a
jsou tam nepříliš široké ulice pro kamiony. Ze samého vděku by prý dodací listy na tyto potraviny měly
mít v levém horním rohu zkratku UPS podle kouzelné formule: „Ubrousku, prostři se.“ Aby se předešlo
potížím s rozvozem na Moravu, zvažovalo se umístění kouzelného hrnečku Karla Jaromíra Erbena do
Brna, který by na základě příkazu: „Hrnečku, vař“ zásoboval krupicovou kaší celou Moravu. Na základě
oprávněných připomínek realizačního týmu, že by se jednalo o diskriminaci, pokud by byly po Čechách
rozesílány díky ministerskému ubrousku kuřecí stehýnka, jitrnice, pivo apod., zatímco Morava by
disponovala pouze krupicovou kaší z hrnečku, bylo od myšlenky odstoupeno a hrneček zakonzervován ve
skladu Správy státních hmotných rezerv.
Snadno lze vyvodit, že zkrátka nepřijde ani ministerstvo vnitra, kde bude hned v recepci viset na věšáku
pytel se zmiňovaným obuškem. Ten z pochopitelných důvodů zvláštní ochranu nepotřebuje, protože si
poradí sám, resp. na základě telefonického pokynu samotného ministra. Pro pozici u dveří hovoří i fakt, že
v případě potřeby nemusí hopsat po schodech dolů, ale může hned mazat na nějaký ten konfliktní
sportovní zápas nebo demonstraci znepřátelených táborů zastánců odlišných názorů.
Klid na těžce zkoušené ministerstvo zdravotnictví snad vnese originál knihy Devatero pohádek, kterou
nadčasově napsal Karel Čapek. V současné době je v tisku příslušný počet Velké pohádky doktorské,
která by po vystavení v kanceláři ředitelů nemocnic i v ordinacích praktických lékařů měla chránit
personál i pacienty od všeho zlého včetně dosud známých virů i jejich mutací.
Tak a teď zpátky nohama na zem. Pohádky jsou pohádky a realita je realita. Je leden 2021, před námi ještě
stále pořádný průšvih, a tak si jen společně přejme a dělejme maximum pro to, aby vše dopadlo stejně
dobře jako ve zmiňovaných pohádkách.
(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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