HALLOWEEN
Léto předalo svou vládu podzimu. Ročnímu
období, které mnoho z nás nemá rádo pro svoji ponurost, mlhavost a jakési přípravě přírody
k zimnímu spánku. Letošní podzim je o to smutnější, že je ovlivněný pandemií koronaviru. Lidé
nemohou do zaměstnání, děti do škol. Nekonají
se sportovní zápasy či kulturní akce. Ani nám se
toto omezení bohužel nevyhnulo. Ačkoliv jsme
měli připravený na 31. 10. 2020 Velkou Hallowenskou akci, museli jsme ji velice neradi, vzhledem
k nouzovému stavu a nařízením vlády zrušit.
Abychom ale úplně tento svátek neopomenuli, rozhodli jsme se místo, kde pravidelně rozsvěcíme vánoční stromeček, vyzdobit symboly
Hallowenu. Hlavním a nejznámějším symbolem tohoto svátku je vyřezaná dýně ve svíčkou
uvnitř. Alespoň takto jsme si letos připomenuli
onen svátek a budeme všichni doufat, že příští
rok už si všichni řádně užijeme.

konci kterého se všichni sejdeme u slavnostně
nazdobeného vánočního stromečku se svými
nejbližšími.
Díky rozvolnění vládních opatření jsme
mohli i u nás, sice jinak než v loňském roce, přivítat Mikuláše, který těm hodným dětem nadělil sladké balíčky a zlobivé tu žádné nemáme.
Ke všem přítomným promluvila paní starostka, pan farář požehnal a pak již došlo k slavnostnímu rozsvícení stromečku.
Přesto, že jsme nemohli tentokrát využít
vnitřní prostory, kvůli omezení spojená s pandemií, se nám snad podařilo ke spokojenosti.
Děti dostaly párek v rohlíku a lineckou hvězdu a pro nás všechny, kteří jsme se zapojili do
zorganizování akce bylo největší poděkování
rozzářené oči těch nejmenších a u těch větších,
že snad alespoň pro tento večer zapomněli na
chvíli, v jaké složité době se teď nacházíme.
A jistě k tomu přispěly i tradiční vánoční písně a koledy, které celou událost doprovázely
a které jsme si společně mohli i zazpívat.
Na závěr požehnal pan farář novému automobilu našich hasičů.
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Úvodní slovo
Vážení občané, sousedé a milí přátelé.
Po delší době se k Vám opět dostává náš Zpravodaj. Není to tím,
že bychom na Vás nemysleli, přestali se zajímat,co se děje v naší obci,
nebo přestali chystat různé akce ať pro dospělé, ty mladší nebo úplně ty nejmenší. Bohužel se nemůžeme setkávat, jak bychom si přáli, konat akce pro děti a spolu s nimi jejich rodiče a prarodiče. Ještě
smutnější je, že mnohdy jsme do poslední chvíle nevěděli, co bude
a nebude povoleno a tak se akce naplánovaly a s přispěním mnohých
přichystaly, aby následně byly zrušeny a vše přišlo vniveč.

PŘÁNÍ
Rok 2020 uplynul. Oslavili jsme
svátky vánoční a oslavu Silvestra
a Nového roku. Nejspíš jako téměř celý tento rok byl poněkud
zvláštní, byly i ty letošní oslavy
trochu jiné.
V novém roce Vám přejeme hodně zdraví a aby už nikdy nebyl
jako rok 2020.

Přesto všechno věříme, že tato smutná a náročná doba brzy pomine a znovu začneme všichni žít a fungovat, jak jsme byli zvyklí. Přejeme Vám mnoho sil a trpělivosti a hlavně tolerance v tento již tak ponurý zimní čas a brzy snad na viděnou a doufáme, že Vás alespoň takto
trochu zahřejí a potěší zprávy z našeho nového Zpravodaje.
Petra Etzlerová – místostarostka

VÁNOČNÍ STROM
Nastalo pro mnohé z nás nejkrásnější období v roce. Advent a s ním Mikulášská nadílka,
zdobení domů, venkovních stromečků a stromů. Zapalování svíček na adventním věnci, na
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PODĚKOVÁNÍ
Jistě jste si všimli, že některá místa
v naší obci i loni zdobily nádherné
rozkvetlé truhlíky, a to převážně
autobusové zastávky. Poděkování všem dobrovolníkům, kteří pomáhali v nejen letních měsících
truhlíky zalévat a udržovat.
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Akce 2020
PŘEDÁNÍ NOVÉHO AUTOMOBILU FORD TRANSIT
NAŠIM HASIČŮM
Jak už jste si v našem zpravodaji mohli přečíst, vinou koronavirové situace jsou rušeny kulturní a sportovní akce. Tato omezení
se samozřejmě nevyhnula ani nám.
V rámci odvolaného Halloweenu mělo dojít i k slavnostnímu
předání nového devítimístného hasičského vozu Ford transit našim dobrovolným hasičům.
Tento dar jsme si mohli dovolit díky dotacím z Generálního ředitelství HZS Praha ve výši 450 tis. Kč a Pardubického kraje ve výši
300 tis. Kč.
Ale ani ty nestačily a zbytek ve výši 484 tis. Kč uhradila obec
Pohledy ze svého rozpočtu.
Bohužel tedy předání došlo pouze za účasti několika zastupitelů obce a zástupců z řad hasičů.
Přejeme spoustu šťastných kilometrů, pokud možno za příjemnými událostmi.

Důležité
informace:
SVOZ ODPADU
Protože loňský rok a nový rok
2021 končí lichým týdnem a je
třeba dodržet 14 denní rozmezí mezi jednotlivými svozy odpadů, mění se pro letošní rok
svoz odpadů pro obec Pohledy na sudé týdny !
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.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO
DOPADU V ROCE 2021
Svoz proběhne ve středu 5. května 2021 od 13:00 hodin a ve středu 22. září 2021 od 13:00 hodin
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 nebo
např. zářivky.

POPLATKY:
Poplatek za psy 50 Kč za prvního, 75 Kč za druhého a každého
dalšího psa téhož poplatníka
a je splatný do 30. 6. 2021. Veškeré
poplatky se mohou hradit v hotovosti na obecním úřadě v úřední
hodiny: pondělí 12:00 - 16:00
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a středa 9:00 - 12:00. Po dobu nouzového stavu. nebo převodem na
účet obce: 10024591/0100 variabilní symbol 1341, specifický symbol
- číslo popisné objektu.

PRODEJ DŘEVA

HŘBITOV
V loňském roce jsme kromě rozsáhlých úprav na hřbitově nechali
udělat i jeho pasport. Na stránkách o naší obci si můžete mimo jiné
prohlédnout jeho detailní mapku. S příchodem chladného podzimu
se další úpravy pozastavily, abychom se k nim vrátili opět v letošním
roce, jakmile to počasí dovolí. V závěru je nutné napsat, že naše poděkování patří všem, kdo se na pracích podíleli. Ať členové zastupitelstva, zaměstnanci nebo dobrovolníci z řad spoluobčanů.

Obec Pohledy nabízí výhodný
prodej měkkého dřeva ze dvou
variantách:
1) Těžba samovýrobou.
Zájemci se vyznačí jednotlivé
dřeviny v lese, které si pak sám
zpracuje a dopraví.
Cena: 50,- 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: 400,- Kč za m3 + 15 % DPH
Doprava se platí přímo přepravci.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
od 2. do 24. ledna 2021
Výtěžek nové sbírky 2021 chceme
použít na zřízení a vybavení nové
terénní služby Domácí zdravotní péče, kterou pro Vás chceme
v průběhu roku 2021 otevřít a použít na přímou pomoc lidem v našem regionu. Pokud víte o někom,
komu bychom mohli z tříkrálové
sbírky pomoci, kontaktujte nás.

BUDOVA BÝVALÉHO OÚ
Práce na rekonstrukci domu č.p. 81 v Horní Hynčině (bývalá škola) se bohužel zastavily. Po odstranění střechy, stropu a části 2. nadzemního podlaží bylo zjištěno, že celková stavba je velmi špatném
stavebně technickém stavu a to zejména pak horní část zdiva 2.NP.
Vznikly tak pochybnosti o jeho kvalitě a způsobilosti pro přitížení nadstavbou. Znalecký posudek, který jsme nechali zpracovat, potvrdil, že
využití zdiva 2.NP je pro plánovanou nadstavbu vyloučeno. Z důvodu
zvyšujících se vícenákladů a nemožnosti pokračování rekonstrukce
dle zpracovaného projektu, rozhodlo zastupitelstvo stavbu zastavit,
objekt celý zbourat a na nově vytvořenou stavební parcelu zpracovat
projektovou dokumentaci na novou výstavbu nájemních bytů, která
bude více odpovídat potřebám obce. Realizace stavby pak bude plně
odvislá od možnosti a výše získané dotace.

Prosíme o Vaši štědrost.
Mgr. Vendula Kouřilová, ředitelka
Charita Svitavy
Hřbitovní 2257/1
568 02 Svitavy
tel.: 737 183 357
e-mail: info@svitavy.charita.cz
wwww.svitavy.charita.cz
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I. C. E. karta
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. Karty jsou připraveny k vyzvednutí na obecním úřadě zdarma.

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 či přilepením) nebo do průhledné fólie na vnitřní stranu vchodových dveří. Je
důležité, aby údaje na kartě nebyly zastaralé
a aby byla karta dobře viditelná. Kartu neukládejte do neprůhledného pouzdra nebo do
šuplíku a podobně.

Pořad BOHOSLUŽEB v obci Pohledy
31. 1. 2021 v 15:00 HODIN
Bohoslužba v kostele sv. Mikuláše
Žehnání svíček Hromniček.

21. 2. 2021 v 15:00 HODIN

4. 4. 2021 v 15:00 HODIN
Bohoslužba v kostele sv. Mikuláše
Zmrtvýchvstání Páně.
Boží hod Velikonoční.

Bohoslužba v kostele sv. Mikuláše
1 postní neděle.
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Ohlédnutí za masopustem v naší obci

Masopustní veselí 2014

Masopustní veselí 2020

Masopustní veselí 2016

Masopustní veselí 2020

Masopustní veselí 2018

Masopustní veselí 2020

Masopustní veselí 2018

Masopustní veselí 2020
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