Ordinační
doba lékaře

PONDĚLÍ
13.00 – 14.30 pro nemocné bez objednání

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. DAGMAR OBROVSKÁ
Adresa: Brněnec 1, 569 04 Brněnec
Telefon: 461 523 210, Mobil: 602 875 067
www.mudrobrovska.cz, IČO: 65687167

ÚTERÝ
9.30 – 10.30 pro nemocné bez objednání
10.30 – 12.00 poradna pro miminka
12.00 – 14.00 prev. prohlídky pro objednané

ČTVRTEK
7.30 – 8.00 odběry krve pro pozvané pacienty
8.00 – 9.30 pro nemocné bez objednání

ORDINAČNÍ HODINY BRNĚNEC
PONDĚLÍ
7:30 – 8:00 odběry krve pro pozvané pacienty
8:00 – 11:00 pro nemocné bez objednání
11:00 – 12:00 prev. prohlídky pro objednané
15:00 – 16:30 pro nemocné bez objednání
16:30 – 18:00 pro objednané pacienty

ÚTERÝ

Praktický lékař
MUDr. MAREK VANĚČKA
Březová nad Svitavou
Telefon: 461 521 333
IČO: 46562826

PONDĚLÍ

7:30 – 9:00 pro nemocné bez objednání

7.00 – 12.00 ordinace
13.30 – 18.00 pouze pro objednané

STŘEDA
7:30 – 8:00 odběry krve pro pozvané pacienty
8:00 – 11:00 pro nemocné bez objednání
11:00 – 12:00 preventivné prohlídky pro objednané pacienty

7.00 – 13.00 pouze pro objednané

ČTVRTEK

9.00 – 12.00 ordinace
13.00 – 18.00 pouze pro objednané

10:30 – 12:00 pro nemocné bez objednání
13:00 – 14:30 poradna pro miminka
14:30 – 15:30 pro nemocné bez objednání

ÚTERÝ
STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

7.00 – 12.00 ordinace
13.30 – 16.00 ordinace

7:30 – 8:00 odběry krve pro pozvané pacienty
8:00 – 11:00 pro nemocné bez objednání
11:00 – 12:00 prev. prohlídky pro objednané

7.00 – 11.00 ordinace

1.

ČTĚTE NÁVODY

2.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ

3.

POZOR NA CIGARETY

4.

KONTROLA KOMÍNŮ

5.

Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu
s průvodní dokumentací výrobce.

Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

PÁTEK

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO

6.

POUČTE SVÉ DĚTI

7.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST

8.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

TOPTE, JAK SE MÁ

Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby.
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Pohledský
zpravodaj

ORDINAČNÍ HODINY
BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU

Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim
nebezpečí vzniku požáru.

Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími
spreji a přenosnými hasicími přístroji.

Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům
nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním,
dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

9.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

10.

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ

Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení.

V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.
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Starostka
informuje
V letošním roce byla dokončena projektová
dokumentace pro stavební povolení na akci
Prodloužení a zkapacitnění vodovodu v obci
Pohledy – lokalita Pohledy a dokumentace pro
společné povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení ) na akci Prodloužení a zkapacitnění
vodovodu v obci Pohledy – lokalita Horní Hynčina , zároveň bylo v měsíci červenci o tato povolení požádáno. V měsíci červenec – srpen se
podařilo opravit 1.400 m2 místních komunikací v
celkové hodnotě 271 tis. Kč bez DPH. Do konce
roku nás ještě čekají práce na novém územním
plánu , na posouzení stavebnětechnických stavů nemovitostí v majetku obce ( bývalý kulturní dům v Pohledech č.p. 159 a RD v Horní Hynčině č. p. 7 ) , pasportizace veřejného osvětlení
a zpracování případné žádosti o dotaci na výměnu světel a zejména pak na první etapě úpravy
hřbitova , která by měla být pak dokončena v
příštím roce na oslavy 750-ti letého výročí založení obce Horní Hynčina.

Oznámení
Občané,kteří mají v blízkosti svého pozemku
nebo nemovitosti dřeviny,které jsou ve vlastnictví obce a jsou v havarijním stavu popřípadě ohrožují jejich majetek ,aby tuto skutečnost

nahlásili na Obecním úřadě.Z důvodu zjištění
a posouzení stavu dřevin.

Palivové dříví
Obec Pohledy nabízí odkup měkkého dřeva ve
dvou variantách.

TĚŽBA SAMOVÝROBOU
Zájemci se vyznačí jednotlivé dřeviny v lese, které
si pak sám zpracuje a dopraví. Cena : 150kč za m3
+ 15%DPH

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 : 600kč za m3 + 15%DPH. Doprava se platí
přímo přepravci.

Vyhláška
210/2018 Sb.
Ministerstva životního prostředí ze dne 14. září
2018, kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb.,
o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů.
Obec je povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků. Jedlé oleje a tuky nesmí být soustřeďovány společně s jinými biologicky rozložitelnými odpady.
Tuk se slévá do PET lahví a ty se pak dávají do
nádob, které budou na určených místech.
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Bohoslužby
v obci Pohledy
13. 10. 2019 V 15.00 HOD.

JARNÍ KERAMICKÁ DÍLNA
13. 4. 2019

DEN MATEK
13. 4. 2019

V sobotu 13. 4.2019 se ve Společenském domě
v Pohledech vyrábělo z hlíny. Pod vedením
Mgr. Evy Vojtelové se vyrobilo hodně povedených výrobků. Budeme se těšit na další setkání.

Den matek se slaví druhou neděli v květnu.
V naší obci jsme tento svátek oslavili už v sobotu 11tého. Odpoledne bylo plné tance, hudby
a zábavy. Program připravili pracovníci Obecního úřadu. Pro hosty byl připraven program,na
kterém vystupovaly děti i rodiče. Ukázka společenského tance byla ohromující. Následovalo
vystoupení zralých žen s nebývalým názvem
,,Žihadla“ každého rozesmálo a pobavilo. Dámy
byly poutavě oblečené. Zábava se posunula
dále a následovala skupina s názvem ,,Piňakoláda“ Dvě dámy hrající a zpívající různé hudební
žánry. Naše maminky dostaly přáníčko a kytičku. Občerstvení bylo zajištěno

Bohoslužba v kostele sv. Mikuláše

27. 10. 2019 V 8.00 HOD.
Bohoslužba v kapli sv. Víta

2. 11. 2019 V 15.00 HOD.
Bohoslužba v kostele sv. Mikuláše
vzpomínka na všechny zemřelé

Noční boj
3. 8. – 4. 8. 2019 se na Staré Rovni konal 13. ročník Nočního boje. Naše družstvo se rozhodlo, že
si zkusí změřit síly s ostatními hasiči. A tak v sobotu vyjela. Dráha pro útok byla plná překážek
a překvapení (pneumatiky, okna a samotná tma).
Z 18ti družstev se naše jednotka dobrovolných
hasičů umístila na desátém místě.

POCHOD V DEŠTI
18. 5. 2019
Již po sedmé se letos 18. 5. 2019 uskutečnil tradiční Pochod v dešti. Jako vždy bylo postaráno
o zábavné vsuvky ,třešničkou na dortu bylo občerstvení uprostřed lesa.

RODINNÉ ODPOLEDNE
1. 6. 2019
Ani v naší obci jsme nezapomněli na svátek
všech dětí a 1. 6. 2019 jsme zorganizovali jeho
parádní oslavu pod názvem ,,Rodinné odpoledne“ u obecního úřadu v Pohledech.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC V POHLEDECH
30. 4. 2019
Sbor dobrovolných hasičů v Pohledech pořádal
dne 30. 4. 2019. Pálení čarodějnic. Program pro
děti a opékání buřtíků přilákal spoustu dětí.

Budoucí akce
9. 11. 2019
Haloween

23. 11. 2019
Tradiční výroba adventních věnečků. Pořádá
Obzor Pohledy

7. 12. 2019
Rozsvícení vánočního stromečku + Mikuláš
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ZÁJEZD NA MS V HOKEJI
21. 5. 2019
Sláva nazdar výletu,nezmokli jsme a dokonce
jsme zvítězili. V měsíci květnu pořádali sousedé
na Slovensku MS v hokeji a naši občané měli tu
možnost se podívat na utkání Česko-Švýcarsko.
Obec pro všechny zaplatila autobus do Bratislavy a po skvělém zápase a výhře českého týmu
nikdo nelitoval zakoupení lístků. Cesta tam byla
veselá, zpět ještě veselejší. :)

VÝSTAVA K VÝROČÍ KOSTELA
SV. MIKULÁŠE A ZVONU
V HORNÍ HYNČINĚ
22. 6. 2019
V sobotu 22.6.2019 od 12,00hod byl otevřen
kostel sv.Mikuláše s výstavou fotografií. Pak následoval koncert pro varhany. Občerstvení bylo
zajištěno pro veřejnost ve Společenském domě.
Pořádal Obzor Pohledy
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