LAMPIONOVÝ PRŮVOD

TVOŘENÍ VÁNOČNÍCH VĚNEČKŮ

12. 11. 2021 se v naší obci konal lampionový průvod. Lampióny bylo možné zakoupit na místě
a pak už se čekalo na Martina na koni. Přijel a měl
sebou i malé hříbátko. Pak se už mohlo s místníma bludičkama vyrazit na průvod. Průvod vedl
přes hřbitov kde strašilo. Všichni účastníci stezku
statečně přešli. Po cestě zpět po silnici ke spo-
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lečenskému domu všechny překvapil ohňostroj.
V teple společenského domu na nás čekal výborný gulášek ,teplý čaj a svařák. Děti čekaly na
vánoční film s táckem plným popcornu, balíčkem bonbónů a pohárkem pití s filmovou postavičkou, který si mohly ponechat na památku.

Chtěli bychom touto cestou poprosit občany
naší obce a nejenom je, pokud vlastní nějaké
historické materiály, kroniky, staré dobové fotografie, zajímavé dopisy a podobně, zda by je
nemohli zapůjčit. Materiály necháme odborně
digitálně zpracovat pro zachování pro další generace. Děkujeme již předem za pomoc. Všechen zapůjčený materiál bude vrácen majiteli.

Všem lidem dobré vůle

RESTAUROVÁNÍ KŘÍŽKŮ V OBCI

ROZSVECENI STROMECKU

klidné a ničím nerušené prožití svátků vánočních a v Novém roce život šťastný a úspěšný, ve zdraví, míru,
pohodě a spokojenosti v této nelehké době.
Přeje Obec Pohledy

Informujeme Vás
PRO LIKVIDACI ŽELEZNÉHO ŠROTU MŮŽETE VYUŽÍT KONTEJNER U OÚ.
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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Samozřejmostí zůstává to, že by odpad neměl obsahovat zbytky po uskladnění nebezpečných látek apod.
Dále žádáme občany, aby k nádobám na jedlý olej a tuk nedávali olej motorový, který do těchto nádob nepatří. Tyto sběrné nádoby jsou umístěny po naší obci. Do kterých můžete ukládat v PET lahvích jedlé oleje,
které ve vašich domácnostech nasbíráte.
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Úložiště bioodpadu za starou hospodou v Horní
Hynčině je určená pouze za bio odpad. Do tohoto úložiště nepatří stavební sutě!

PODMĚT PRO VYLEPŠENÍ DALŠÍHO
KOUTKU V NAŠÍ OBCI: RYBNÍČEK
V POHLEDECH A JEHO STAV.
Bývaly doby kdy se na tomto kdysi krásném místě učily děti bruslit a i v létě bylo plno dětí, které
si tam vydržely celý den hrát.
I Horní Hynčině máme malý rybníček ve stínu
stromů, který je na moc pěkném místě.
Ještě dokládáme foto z letošní zimy ze spodního
rybníku v Pohledech.

TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA ZAZNĚLA!
POPRVÉ V HISTORII TAKÉ ONLINE
Letos nezněla tříkrálová koleda ulicemi, ale štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především požehnání
do roku 2021 proběhlo netradičně. Přispět jste
mohli do kasičky na obecním úřadě nebo online.
Zdraví všech příznivců i koledníků bylo pro Charitu na prvním místě, a tak byly tři králové připraveni na koledu s rouškami i koledu virtuální.
V naši obci se letos vybralo 2 178 Kč.

Hodně stromů v naší obci jsme nechali
odborně ořezat. Na tomto stromě v Horní
Hynčině bude na jaře přikotven hmyzí hotel pro divoké včely a ostatní hmyz. Některé
stromy, ale už bohužel zachránit nejdou.

POHLEDY ZAVÁDÍ MOBILNÍ
ROZHLAS
Vážení občané, zavádíme u nás moderní službu
– Mobilní Rozhlas, díky které budete vždy včas
informováni. Služba je zdarma!
Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění
na výpadky vody, elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.
V registračním procesu si sami můžete nastavit,
jaké typy informací vás zajímají (př: kultura, doprava, majitelé zvířat). Doporučujeme vyplnit
Vaše telefonní číslo a ulici, abychom Vás mohli
rychle varovat v případě nečekaných událostí
(př. havárie vody, přívalové deště atd.). Vaše údaje jsou v bezpečí a v souladu s GDPR. Upřesňující
informace naleznete v přiloženém letáku.

TORNÁDO NA JIŽNÍ MORAVĚ
Červnové tornádo na jižní Moravě zanechalo
mnohé vesnice zcela zpustošené zastupitelstvo
obce Pohledy na svém zasedání odsouhlasilo
peněžní dar postiženým obcím Lužice, Hrušky,
Moravská Nová ves a Hodonín - Bažantnice ve
výši 10 000 Kč pro každou z postižených obcí.
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ODBORNÁ ÚPRAVA STROMŮ

kteří nám dovezli a pak i rozdali pohlednice a
knihy s obrázky naší obce v dobách minulých i
současných. Všem, kteří se zúčastnili i přes avizované vstupné, jehož výtěžek jsme věnovali na
onkologicky nemocné děti do fakultní nemocnice Brno kliniku dětské onkologie a spojili tak
příjemné s užitečným, neboť při jeho platbě dostávali návštěvníci magnetku s obrázkem našeho krásného kostela. Vstupenky byly následně
slosovány, kdy hlavní cenou byla velká televize.
Patří Vám tedy poděkování za účast i za pomoc
těmto vážně nemocným dětem.
Dle ohlasů se nám podařilo důstojně oslavit, tak
významné výročí vzniku naší obce a všem, kteří
se na jejím zorganizování a všem, kteří se jí zúčastnili patří velké poděkování.

HALLOWEEN 30. 10. 2021
Stalo se již tradicí, že každý velký svátek v naší
obci využíváme ke společné oslavě a posezení
mezi sousedy i přespolními. Nejinak tomu bylo
i na letošní svátek předvečeru všech Svatých Halloweenu. Celou oslavu pojali jako takovou
velkou dílnu, kde nám děti i rodiče a prarodiče
ukázali svoji zručnost, dlabaly se dýně, vyráběli

OSLAVA 750 LET OBCE
7. srpna 2021 v naší obci proběhla oslava 750 let,
respektive vzhledem ke koronavirové epidemii
a nemožnosti oslavy v loňském roce, 751 roků
vzniku naší obce Horní Hynčina. Počasí nám
tentokrát přálo a tak jsme si všichni užili krásný
den, plný zážitků. Úvod se nesl v slavnostním
rázu a byla jim ve 14 hodin Bohoslužba v místním kostele za doprovodu paní Dvořákové s
doprovodem. K chuti přišly koláčky , které mezi
přítomné hosty byly rozdávané.
A pak už se slavilo venku, kde první zahrála Holóbkova mozeka, následovalo představení pro
děti s králem Jelimánem, všem k tanci zahrála
populární skupina Gipsy.cz a jistě zaujala i ohnivá show skupiny Postrpoi. Pro všechny bylo zajištěno rozmanité občerstvení. Pro děti skákací
nafukovací parník.
Velice nás potěšila návštěva hejtmana pardubického kraje pana Martina Netolického, který
mimo jiné zmínil, že by byl ochoten nám pomoci s výstavbou vodovodu.
Neméně nás organizátory a jistě i pamětníky
naší obce nadchnula účast přátel z Německa,

skřítky z listí, netopýry z ruliček od toaletního
papíru, zdobily se perníčky, vyráběly lucerničky.
Jistě se všichni pobavili a zapotili na diskotéce,
kde se hrály jak staré hity, tak nové písničky.
Také občerstvení bylo jako vždy bohaté. Pro
všechny tu byla čokoládová fontána, výborné
uzené z udírny, děti dostaly párek v rohlíku a na
zahřátí tu byl pro ty starší svařák.
Na závěr všechny ohromila neonová show ,na
tuto úžasnou podívanou hned tak nezapomeneme. Poděkování patří všem, kteří tuto veselou oslavu svátku Halloweenu pomáhali připravit a uskutečnit a samozřejmě všem, kteří se na
ni přišli podívat, něco si vyrobit a pobavit se.
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Pohledy zavádí Mobilní Rozhlas
Vážení občané,
zavádíme u nás moderní službu – Mobilní Rozhlas, díky které budete vždy včas informováni.
Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody,
elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.

https://obec-pohledy.mobilnirozhlas.cz

Zvolte skupiny informací:
Krizové informace

Chataři a zahrádkáři

Dobrovolníci

Majitelé zvířat

Nabídky místních obchodů

Nevidomí a slabozrací

Dopravní informace
Odstávky a poruchy
Sportovní akce

Informace z úřadu
Rodiny s dětmi
Zpravodaj

Kulturní akce
Senioři

Pro platnost registrace je nutné podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů na zadní straně tohoto registračního letáku.
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Souhlas se zpracováním osobních údajů
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Souhlas“)
Souhlas je udělován správci údajů:
obec Pohledy, se sídlem Horní Hynčina 89, Pohledy - p. Svitavy, IČ 00277151
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Josef Cabrnoch, telefon: +420605924103, email: info@orfast.cz
Subjekt osobních údajů (dále jen „Subjekt údajů“) tímto uděluje Souhlas se zpracováním svých osobních údajů (dále jen „OÚ“) při
používání produktu Mobilní Rozhlas (www.mobilnirozhlas.cz) dle rozsahu uvedeného níže.
Subjekt údajů může kdykoliv tento svůj Souhlas odvolat zasláním e-mailu/datové zprávy či písemně na adresu správce, případně
pomocí voleb v produktu Mobilní Rozhlas. Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející z tohoto Souhlasu
do jeho odvolání. Odvolání Souhlasu může mít za následek nedostupnost služeb či zrušení Vašeho účtu v rámci produktu Mobilní
Rozhlas.
Vaše práva, jakožto Subjektu údajů, a další informace o zpracování, naleznete v informaci o zpracování OÚ na webu správce údajů.
Souhlas (stejně jako jeho rozsah) je současně udělen pro společné správce, zpracovatele a příjemce OÚ uvedené na webu správce
údajů.
OÚ Subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům správce údajů či
společného správce, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, a dále zpracovatelům údajů, s nimiž má správce údajů
uzavřenu smlouvu o zpracování OÚ.
Rozsah Souhlasu je uveden v seznamu níže a pro účely zpracování OÚ jsou přiřazeny OÚ a příslušná Doba zpracování:
Účel zpracování
Správa požadavků subjektu údajů
Potvrzení způsobilosti přístupu k produktu a obsahu
Komunikace se subjektem údajů, sdělování zpráv a informací, které by mohly subjekt údajů zajímat
Poskytování lokálních služeb, kulturních a sociálních potřeb, které jsou založeny na GPS poloze subjektu údajů nebo dle
uživatelské volby
Doba zpracování
Po dobu aktivního účtu + 38měsíců**
Osobní údaje
Jméno; příjmení; e-mailová adresa; číslo mobilního telefonu; pohlaví; rok narození; název ulice, číslo popisné; název obce; token;
statusy požadavků; jazykové nastavení; typ zařízení mobilního telefonu; vztah k obci (rezident/nerezident), zájmové skupiny (oblasti);
FB token; evidence polohy (GPS, datum a čas); fotograﬁe.
* V případě, že souhlasíte s účely zpracování proveďte volbu zaškrtnutím
** Stanovení doby zpracování je popsáno v informaci o zpracování OÚ na webu správce údajů
Subjekt údajů dále prohlašuje, že Souhlas s uvedeným zpracováním uděluje bezplatně, svobodně.
V ________________________ DNE________________________
PODPIS SUBJEKTU ÚDAJŮ (OBČANA) ________________________

Podmínky pro příjemce informací naleznete na adrese: samosprava.mobilnirozhlas.cz/obchodni-podminky-prijemci-informaci
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DoŽÍT mezi svými je motto, které si svitavská Charita
zvolila, aby veřejnosti a dárcům dokázala předat hlavní
myšlenku nově vznikající služby domácí ošetřovatelské
a paliativní péče. Ať už se jedná o nemocného člověka, který
chce zůstat mezi svými blízkými v rodinném kruhu, nebo
osamělého člověka, který touží být blízko svých věcí, ve
svém domově, zkrátka tam, kde to má rád a kde se cítí bezpečně.
Paliativní péče na Svitavsku chybí už mnoho let. Nyní se nám však podařilo věc rozhýbat tím
správným směrem. Největší přínos spatřujeme v komplexnosti péče, kterou nyní budeme moci
občanům v domácnostech nabídnout, díky spolupráci pečovatelské a této nově vznikající
služby. Domácí ošetřovatelská a paliativní péče přinese občanům Svitav a dalších 17 obcí
včetně obce Pohledy možnost stonat a důstojně zemřít s veškerou péčí v jejich domácím
prostředí. Obci Pohledy patří velký dík, protože tuto službu podpořila darem 50 000 Kč.
Co je to vlastně ta domácí paliativní péče a komu slouží?
Paliativní péče se týká tišení bolesti a mírnění tělesného a duševního utrpení pacienta. Je určena
nevyléčitelně nemocným, kteří chtějí žít a dožít doma, u nichž byla ukončena léčba vedoucí
k vyléčení. Při obvyklém průběhu nemoci lze očekávat, že mají před sebou život v řádu týdnů
či měsíců. Zhruba 80 % lidí si přeje umřít doma, naproti tomu ale 70 % lidí v této zemi umírá
v nemocnicích. Lidé se na umírání nejvíce obávají ztráty důstojnosti, bolesti, odloučení od
blízkých a osamocení. A právě toto jsou oblasti, na které se domácí paliativní péče zaměřuje.
84 % lidí si myslí, že o umírajícího se nejlépe postará jeho rodina v domácím prostředí za
pomoci profesionálů, avšak za největší překážku považují strach z vlastního selhání, z fyzicky
i psychicky náročné situace. A právě v tom chceme být nablízku. Zajistit takovou míru péče,
aby to pacienti i jejich rodiny společně s námi zvládli.
Jak to funguje a kam se obrátit?
Péči začneme poskytovat od října tohoto roku. Služba bude sídlit ve Svitavách na adrese Polní
354/2.
Ošetřovatelskou zdravotní péči indikuje praktický lékař pacienta nebo ošetřující lékař při
propuštění z nemocnice. Na základě této indikace je zdravotní péče hrazená zdravotní
pojišťovnou. Dle zdravotního stavu pacienta může sestra provést 3 ošetřovací návštěvy
u pacienta za den (do rozsahu maximálně 3 hodin). Při paliativní péči může být díky tzv.
signálnímu kódu ošetřovacích návštěv sester u pacienta více a nejsou časově omezené,
směrodatná je aktuální potřeba člověka.
Domácí péče bude pacientům dostupná během 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, včetně sobot,
nedělí a svátků. Odbornou péči zajistí tým pěti všeobecných zdravotních sester. Ačkoliv péči
předepisují praktičtí a ošetřující lékaři, u kterých pacienti mohou předepsání služby požadovat,
ke spolupráci jsme přizvali také lékaře, s nimiž bude možné v případě akutní potřeby
konzultovat pacientův aktuální stav.
Seznam všech úkonů, které bude domácí ošetřovatelská a paliativní péče poskytovat, naleznete
na webových stránkách Charity Svitavy www.svitavy.charita.cz, stejně jako všechny potřebné
informace.
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Kde na to vezme Charita Svitavy peníze? A kolik to bude
stát?
Náklady na vznik nové služby jsou vysoké, činí asi 3,5
milionů korun. Je potřeba pořídit auta, kterými se sestry
k pacientům dostanou, zdravotnické přístroje a pomůcky,
technické vybavení. Pořídit musíme také polohovací postele a koncentrátory k zápůjčce
pacientům. Další náklady tvoří provozní vybavení kanceláře, sterilizátor, spotřebiče, tablety
k vykazování, mobilní telefony atd. Věříme, že si služba svým provozem na sebe vydělá, ale
vstupní náklady jsou pro nás příliš vysoké.
Z Tříkrálové sbírky máme díky štědrosti občanů k dispozici 300 000 Kč, obec Pohledy přispěla
částkou 50 000 Kč, město Svitavy podpořilo vznik služby částkou 500 000 Kč, s dary se
přidávají další okolní obce a Pardubický kraj. Oslovujeme také firemní dárce a jednotlivce.
Všem dárcům patří obrovské díky! Ale zdaleka ještě nemáme všechny prostředky, potřebujeme
i vaši pomoc. Děkujeme.
JAK MOHU PŘISPĚT?
Darem na transparentní účet
238597257/0600

Pomocí DMS

Vendula Kouřilová, ředitelka Charity Svitavy
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