Pohledský
zpravodaj

Bohoslužby
1. 3. 2020 – 8.00 hod.
v kapli sv. Víta – 1. neděle postní
15. 3. 2020 – 8.00 hod. v kapli sv. Víta
5. 4. 2020 – 8.00 hod.
v kapli sv. Víta – Květná neděle
12. 4. 2020 – 15.00
v kostele sv. Mikuláše – Boží hod Velikonoční.
26. 4. 2020 – 8.00 hod. v kapli sv. Víta
10. 5. 2020 – 15.00 hod. v kostele sv. Mikuláše
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Obrazové
střípky
z historie

Vážení spoluobčané,
prvně bych Vám osobně chtěla popřát do nového roku 2020 hodně pohody, štěstí, spokojenosti a hlavně
pevného zdraví.
Rok 2019 uplynul jak voda a naše obec se doslova poprala s první velkou vlnou kůrovcové kalamity. První
kolo jsme vyhráli a vytěžili přes 4.300 m3 dřeva. Na hospodaření v lesích jsme pak obdrželi dotaci ve výši
803 tis. Kč. Bohužel mírná zima nahrává našemu soupeři a musíme bojovat dál. V letošním roce se kromě
o dotace na hospodaření v lesích budeme ucházet o dotaci na výměnu svítidel veřejného osvětlení, na opravu 2 křížků, na nákup automobilu pro naše dobrovolné hasiče a zejména pak dotaci ve výši 10 mil. Kč na
rekonstrukci bývalého obecního úřadu.
Tak nám držte palce!!!
Ing. Irena Primasová – starostka obce
Vážení spoluobčané, dostává se Vám do schránek první letošní vydání našeho zpravodaje. Nejprve Vám
chci popřát vše nejlepší v novém roce, hlavně hodně zdraví, štěstí a také společně prožitých akcí v naší obci.
I letos budeme myslet na naše spoluobčany, kteří oslaví významné životní jubileum, na naše nejmenší a jejich rodiče a prarodiče i na všechny ostatní ,kteří v obci žijí, nebo zde tráví třeba jen víkendy.
Budeme se na vás těšit a vždy s předstihem se o všech našich plánech dozvíte. O tom, jak byly úspěšné
pak třeba ve vydání dalšího zpravodaje. Věříme, že ho budete očekávat stejně netrpělivě jako toto první
letošní vydání.
Petra Etzlerová – místostarostka

Informujeme Vás
I.C.E. KARTY
V letošním roce by se chtěla naše obec zapojit do projektu I.C.E. karet pro seniory a nemocné.
Rekonstrukce kostela v Horní Hynčině 2003

Zpravodaj vydal: OBECNÍ ÚŘAD POHLEDY, Horní Hynčina 89, Pohledy, 568 02 Svitavy, tel.: 461 521 473,
e-mail: obec.pohledy@email.cz, www.obec-pohledy.cz · Úřední hodiny: Po: 13:00-17:00 a St: 13:00-15:00
Starosta: Ing. Irena Primasová, e-mail: starosta.pohledy@email.cz, tel.: 461 521 473, mobil: 602 117 840
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Co je seniorská obálka, neboli I. C. E. karta?
Seniorská obálka, nebo též karta I. C. E. (In Case of Emergency) je určena nejen pro seniory, kteří se ocitnou v
krizové situaci. Napomáhá především v okamžiku, kdy člověka postihnou náhlé zdravotní potíže a musí volat
záchrannou pomoc. V takových situacích bývá člověk rozrušený, nesoustředěný, dezorientovaný a nedokáže
odpovídat na položené otázky. Velkým ulehčením pro přivolanou pomoc je v této situaci dobře vyplněná I. C. E.
karta umístěná na viditelném místě v domácnosti.
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Co do karty vyplnit?
Kartu je třeba vyplnit v klidu, nejlépe s někým blízkým či rodinou. Při
vyplňování se postupuje podle velmi jednoduchého návodu, který je
vytvořen v barvách „semaforu“. Vyplňují se údaje týkající se nemocí,
se kterými se dotyčný léčí, a léků, které užívá. Dále je vhodné uvést
jméno praktického lékaře, ale především údaje týkající se blízkých
osob, kterým je nutno podat zprávu o vzniklé situaci. Aby karta fungovala, je velmi důležité ji průběžně aktualizovat, například při změně
předepsaných léků.
Kam kartu umístit?
Vyplněnou kartu je nutno umístit na jedno ze dvou možných míst –
na lednici (třeba magnetkou) nebo do průhledné fólie na vnitřní stranu vchodových dveří. Je důležité, aby údaje na kartě nebyly zastaralé
a aby byla karta vidět. Kartu neukládejte do neprůhledného pouzdra
nebo do šuplíku a podobně.

POUŽITÉ JEDLÉ TUKY

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

Na podzim r. 2018 vyšla vyhláška
210/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu
a způsobu zajištění odděleného
soustřeďování složek komunálního odpadu. Podstatnou změnou, kterou vyhláška přináší, je
zavedení povinnosti sběru jedlých olejů a tuků. Toto ustanovení vyhlášky nabývá účinnosti
1.1. 2020. Tyto sběrné nádoby
jsou umístěny i po naší obci, do
kterých můžete ukládat v PET lahvích jedlé oleje, které ve vašich
domácnostech nasbíráte.

Dovolujeme si vás informovat, že na našich
webových stránkách byla spuštěna aplikace virtuální prohlídka naší obce.

svého rozpočtu. Letos budeme pokračovat ve
výsadbě okrasných dřevin a rostlin. Přibydou i
odpočinkové zóny.

PRODEJ DŘEVA
Obec Pohledy nabízí odkup měkkého dřeva ze
dvou variantách.
1) Těžba samovýrobou. Zájemci se vyznačí jednotlivé dřeviny v lese, které si pak sám zpracuje
a dopraví. Cena: 150 Kč za m3 + 15 % DPH
2) Prodej palivového dřeva z rampy. Zájemci bude označeno a spočítáno dřevo na určité
rampě, které si následně zájemce odveze nebo
může požádat o zprostředkování odvozu. Cena:
580 Kč za m3 + 15 % DPH. Doprava se platí přímo
přepravci.

ODPADKY U SILNICE
Žádáme občany i chalupáře, aby
používali na komunální odpad
nádoby k tomu určené a nedávali
v pytli k silnici. Pytle plné odpadků
se na řadě míst v naší obci povalují u silnice. Neodvezené odpadky
vítr z poškozených a roztrhaných
pytlů rozfouká po okolí.

DĚTSKÝ KOUTEK
V prostorách obecního úřadu jsme pro malé návštěvníky vybudovali dětský koutek, kde si děti
mohou hrát, malovat nebo lenošit na měkkých
žíněnkách.

Akce 2020

POPLATKY
Poplatek za psy 50 Kč za prvního, 75 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož poplatníka a je splatný do 30. 6. 2020. Veškeré poplatky se mohou hradit v hotovosti na obecním úřadě v úřední hodiny:
pondělí 13.00 – 17.00 a středa 13.00 – 15.00 hodin nebo převodem
na účet obce číslo: 10024591/0100, variabilní symbol 1341, specifický symbol – čp. objektu

21. 3. 2020 – Masopustní zábava
30. 4. 2020 – Pálení čarodějnic
10. 5. 2020 – Den matek
16. 5. 2020 – Pochod v dešti
19. 6. 2020 – Pouťová zábava
od 3. 8. – 15. 8. 2020 – výstava k výročí 750 let
15. 8. 2020 – Oslavy 750 let od založení H. Hynčiny

SVOZ ODPADU
Zastupitelstvo obce Pohledy dne 10. 12. 2018 na svém zasedání
usnesením číslo 8 zrušilo obecně závaznou vyhláškou 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy
a odstraňování komunálních odpadů. A tím se od 1. 1. 2019 neplatí
poplatek za komunální odpad.

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Svoz nebezpečného dopadu v roce 2020. Svoz proběhne ve středu
8. 4. 2020 od 14.30 hod. a ve středu 23. 9. 2020 od 14.30hod. POUZE nebezpečného odpadu. Nebezpečné odpady jsou např. upotřebené
oleje, olejové filtry, odpady z barev a rozpouštědel, lepidla, tonery, železné nebo plastové obaly znečištěné škodlivinami, ledničky, mrazničky,
zářivky.
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Stalo se
Tuto skládku jsme objevili v úterý
25. 2. 2020 v serpentýnách pod
Samotama. Je naprosto hrozné,
že někdo přijede a vyloží takový nepořádek a jede spokojeně
domů. Co je to za lidi? O týden
později byl na stejném místě
opět vyhozen pytel plný starých
hader a plyšáků.

VÝSTAVA K VÝROČÍ KOSTELA SV.
MIKULÁŠE A JEHO ZVONU V HORNÍ
HYNČINĚ
ÚPRAVA HŘBITOVA
V loňském roce jsme zahájili úpravu hřbitova a
okolí. Ve spolupráci s Římskokatolickou farností
Horní Hynčina se vybudovaly nové schodiště a
opěrné zdi. Nové zábradlí financovala obec ze

V sobotu 22. 6. 2019 od 12.00 hod. byl otevřen
kostel sv. Mikuláše s výstavou fotografií a následně se konal koncert pro varhany od 15.00hod.
Občerstvení bylo zajištěno pro veřejnost ve Společenském domě pod kostelem. Pořádal Obzor
Pohledy
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HALLOWEEN

VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNEČKŮ

V sobotu 9. 11. 2019 se konal v naší obci u Společenského domu Halloween. Vyřádit se mohli
všichni. Od 14 hodin byl připraven program pro
děti. Děti si za pomoci dospěláků vydlabaly bu-

V sobotu 23. 11. 2019 pořádal OBZOR Pohledy v
kulturním domě Výrobu adventních věnečků.

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMEČKU
V sobotu 7. 12. 2019 v 16:30 hodin jsme se společně sešli u Společenského domu v Pohledech,
abychom společně rozsvítili vánoční stromeček.
Pro děti byla připravena pohádka s loupežníky
a Mikulášskou nadílkou a Ježíškova pošta.

báčka z dýně, za sladkou odměnu hledaly pavouky, nakreslily plno krásných obrázků a zatancovaly na diskotéce. Při této příležitosti byl otevřen
i nově vybudovaný dětský koutek. Od 18 hodin
byl připraven program pro dospělé s mexickou
skupinou Mariachi Espuelas. Pivečko i vínečko
teklo proudem našlo se i pár opravdu dobrých
tanečníků. Po celý den se podávala zdarma teplá
dýňová polévka.
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Svobodové a Pavlíně Volfové, kteří obětovali svůj
volný čas, a podíleli se na úspěchu této sbírky.
Výsledky tříkrálové sbírky v minulých letech:
2017 – 8.791 Kč, 2018 – 8.571 Kč, 2019 – 10.409 Kč,
2020 – 10.810 Kč

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
V sobotu 21. února 2020 ráno prošel naší obcí
pestrobarevný masopustní průvod, který chodil
dům od domu a zpíval veselé písničky, radoval se
a rozdával všeobecné veselí. Maškary dávaly nejen
polibky od krásné cikánky, ale pro každého také
měly malý dárek.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Lednová sbírka proběhla i v naší obci. V letošním
roce se vybralo v Tříkrálové sbírce 10 810kč, což
je něco více než v minulém roce. Děkujeme za
štědrost našich občanů. Poděkování patří i koledníkům Adélce Sklenářové, Elišce Sklenářové,
Jáchymovi Etzlerovi, Sophii Volfové, Lucii Soldánové, Evě Kadlecové a jejich doprovodu Lucii
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