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Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou první letošní číslo Pohledského
zpravodaje. Pokusíme se Vám v něm
přinášet aktuální informace o dění
v naší obci. Věříme, že si najde svoje
místo právě i u Vás doma a bude
bohatým zdrojem informací, které se
týkají života v naší obci.
Petra Etzlerová – místostarostka

Samovýroba
dříví
Postup:
Kontaktuje telefonicky starostku – tel.: 461 521 473. Následuje
vyznačení dříví, předávka pracoviště
a sepsání Kupní smlouvy. Tou se
prokazuje samovýrobce případné
kontrole. Po zpracování dříví samovýrobce kontaktuje starostku, která
zajistí převzetí pracoviště, změření
(odhad) vyrobeného množství. Do
Kupní smlouvy starostka potvrdí
množství zpracovaného dříví. Sa-

movýrobce uhradí dříví na obecním
úřadě.
Je třeba mít na paměti:
Žádosti se vyřizují podle pořadí
a časových možností starostky.
Na samovýrobu není právní nárok.
Těžbu dříví je možno provádět jen
na vlastní nebezpečí. Do samovýrob se zadává převážně dříví hůře
přístupné, těžko obchodovatelné,
těžební zbytky, nežádoucí dřeviny.
Součástí samovýroby je i následný
úklid pracoviště, ošetření poškozených okolních stromů.
Za pochopení děkuje Ing. Irena
Primasová starostka obce Pohledy

Zastupitelstvo
starostka: Ing. Irena Primasová
místostarostka: Petra Etzlerová
Zastupitelé: Zdeněk Baklík,
Dana Krčilová, Ludmila Roučová,
Lucie Sbobodová, Libor Šváb,
Antonín Vajgl, Josef Zapletal

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU S NADÍLKOU
S adventním časem přišla do našich obcí a měst tradice rozsvěcování vánočních
stromů a stromečků. Nebylo tomu jinak ani v naší obci. V sobotu 8. 12. 2018 se
slavnosně rozzářil i zde. Po slavnostním rozsvícení a zpěvu koled se z mrazivého
venku zábava přesunula do vytopených prostor sálu společenského domu.
Nejprve nás zde všechny okouzlil svými kouzly pan Aleš Krejčí,pak postrašil i obdaroval Mikuláš, čert a anděl a nakonec si mohl každý napsat dopis Ježíškovi. Psaly
nejenom děti, ale i mnoho dospělých se připojilo a zavzpomínalo na svá dětská
léta. Pro děti byly připraveny balíčky plné ovoce a sladkostí. Občerstvení, které zde
bylo zdarma (výborná bramborová polévka, sváteční punč a párek v rohlíku) bylo
podáváno na recyklovatelném nádobí, vyrobeném z cukrové třtiny. I to je připomenutím, že nejenom v tomto předvánočním čase ale i po celý rok by se lidé měli
k sobě chovat hezky a myslet přitom i na přírodu kolem nás.
Poděkování patří všem zastupitelům a všem kdo se podílel na této akci, kteří si dali
s přípravou práci a obětovali jí svůj volný čas a energii.

VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE SV. MIKULÁŠE
16. 12. 2018 ( pořádal Obzor Pohledy)

KOŠT VÍNA
S CIMBÁLOVKOU
19. 1. 2019 ve 14.00 hod.
ve Společenském domě
(pořádal Obzor Pohledy)

Tříkrálová
sbírka
V letošním roce se vybralo v Tříkrálové sbírce 10.409,- Kč. Všem, kteří
přispěli, děkujeme. Poděkování patří
i koledníkům a jejich doprovodu.

Poplatky
Poplatek za psy: 50,- Kč za prvního,
75,- Kč za druhého a každého dalšího
psa téhož poplatníka a je splatný do
30. 6. 2019.
Veškeré poplatky se mohou hradit
v hotovosti na obecním úřadě v
úřední hodiny: pondělí 13:00 - 17:00
a středa 13:00 - 15:00 nebo převodem na účet obce: 10024591/0100,
variabilní symbol 1341, specifický
symbol - čp. objektu
Vodné: Zastupitelstvo obce Pohledy
schvaluje cenu vodného na rok 2019
ve výši 37,- Kč s DPH.
Svoz odpadu: Zastupitelstvo obce
Pohledy dne 10. 12. 2018 na svém
zasedání usnesením číslo 8 zrušilo
obecně závaznou vyhlášk 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.

Připravujeme
13. 4. 2019 – jarní dílna, keramický kurz pro rodiče s dětmi
pod vedením Mgr. Evy Vojtelové
11. 5. 2019 – oslava Dnu matek
21. 5. 2019 – zájezd na mistrovství
světa v hokeji do Bratislavy
1. 6. 2019 – Dětský den s lampiónovým průvodem

Oznámení
Webové stránky: Od 12. 3. 2019
jsou spuštěny nové webové stránky
obce.
Svoz nebezpečného odpadu:
proběhne v naší obci ve dnech
10. 4. 2019 (středa) a 25. 9. 2019
(středa) od 14:30 hod.

Kontakt
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

