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Čtvrtletník

20. března 2019

Milí čtenáři,
je tu opět březen a s ním i první číslo letošního ročníku Pohledských listů. Je až k neuvěření, že je to již
dvanáctý ročník, nepočítaje v to rok 2007, který byl zkušební a startovací. Za uplynulých dvanáct let se
částečně obměnil redakční tým a postupně se zlepšila i technická kvalita Listů. Nejdříve použitím lepšího
papíru a posléze i využitím služeb profesionálního tisku. Věříme, že i v tomto čísle najdete mnoho
zajímavých informací a zůstanete i nadále našimi věrnými čtenáři.
Redakční rada
◦•● INFOKOUTEK, ANEB CO SE CHYSTÁ V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ ●•◦
● Sběr starého papíru se koná každou první sobotu v měsíci
na prostranství před mateřskou školou v době od 9 do 10 hodin.
V roce 2019 to bude tedy 6. 4., 4. 5. a 1. 6.
● Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven vedle
kadeřnictví v Pohledu a v Simtanech na návsi v pátek 29. 3. od
12:00 do pondělí 1. 4. do 7:00. Do tohoto kontejneru patří
nábytek, matrace, koberce, linolea, textilie, boty, lyže, sáňky,
boby, kola, dveře, záchodové mísy, umyvadla, keramika a
podobný odpad. Nepatří sem stavební suť, nebezpečné odpady,
bioodpad, plasty, papír nebo odpad, který patří do směsného
komunálního odpadu, a tedy do klasické popelnice.
● 23. 3. 2019 od 16 hod. se můžete zúčastnit pokračování
besedy „Naši občané v misích Armády ČR“, kterou pořádá
SRDP.
● Obec Pohled pořádá v sobotu 6. 4. od 14 hodin vítání
občánků obce Pohled narozených v roce 2018. Rodiče dětí
obdrželi pozvánku.
● Na 13. 4. 2019 připravuje SRDP Zámecké Velikonoce – další
ročník výstavy a dílniček s velikonoční tématikou. S uspořádáním této akce můžete pomoci zapůjčením exponátů,
uvítáme také náměty a typy. Kontaktujte Hanku Ondráčkovou
(tel. 607 271 453) nebo Petru Dvořákovou (tel. 773 935 175,
petra.pohled@gmail.com) – děkujeme.

Zároveň proběhne i akce Čistá řeka Sázava od 12. do 14. 4.
Bližší info uvnitř čísla.
● 28. 4. od 13.30 hod. proběhne v klubovně hasičské zbrojnice
přednáška krajské koordinátorky BESIP Veroniky Vošické
Buráňové na téma bezpečnosti a provozu elektrokol,
elektrovozítek atd. Srdečně zveme širokou veřejnost, bližší info
bude na www a vývěskách.
● Myslivecký spolek Pohled zve občany 20. 4. na jarní výlov
Simtanského rybníka. Prodej ryb bude od 9:30 hod., občerstvení
zajištěno.
● Zápis do mateřské školy na školní rok 2019/2020 bude
7..května 2019, bližší informace budou zveřejněny v mateřské
škole, na webových stránkách mateřské školy, dotazy je možné
zasílat na emailovou adresu mspohled@centrum.cz.
● Výlet Klubu důchodců do Hrádku u Nechanic se koná ve
středu 29. 5.
●.Sbor dobrovolných hasičů Pohled pořádá 21. června 5. ročník
nočního poháru útoku dospělých
TJ Sokol oznamuje, že Sportovní odpoledne, avizované
v minulých Pohledských listech, se 1. května nekoná. Jakmile
bude stanoven nový termín, občané budou včas informováni.

● Zájezd na divadelní představení „Drahé neteře“ do Přibyslavi
pořádá Klub důchodců společně se zahrádkáři v pátek 12. 4.
Odjezd autobusu je v 18 hodin.
● Sběr nebezpečného odpadu proběhne v Pohledu ve středu
24. 4 od 15:15 do 15:30 hodin a týž den v Simtanech od 15:35
do 15:45 hodin.

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY – BEZ ŠŤÁVY
Upozorňujeme občany na aplikaci ČEZ Distribuce dostupnou z
PC i chytrých telefonů - WWW.BEZSTAVY.CZ – aplikace
poskytne aktuální stav dodávky elektřiny na konkrétní adrese.
Ukáže plánované odstávky či poruchy, poskytne další užitečné
rady, návody atd.

● 11. ročník úklidu veřejného prostranství v Kraji Vysočina –
Čistá Vysočina 2019 – se koná ve dnech 8. 4. – 21. 4. 2019.

Odkaz na tyto a další užitečné stránky
www.obecpohled.cz v sekci „Užitečné odkazy“.

najdete

na

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Vybrány jsou nejdůležitější projednávané body. Celé usnesení je
uveřejněno na úředních deskách obce a zápis je k nahlédnutí na
obecním úřadu.
Ze zasedání konaného dne 28. 2. 2019
Zastupitelstvo obce Pohled schválilo:




uzavření Dodatku č. 1/2019 k pachtovní smlouvě o pachtu
zemědělských pozemků ze dne 31. 5. 2016 mezi Obcí
Pohled, IČO: 00268062, Revoluční 39, 582 21 Pohled
(propachtovatel) a OSIVA a.s., IČO: 48171069, Pecháčkova
369, 582 22 Přibyslav (pachtýř). (Dodatek doplňuje do
smlouvy pozemek p.č. 307/2, v k.ú. Pohled, který obec
koupila v listopadu 2018.)
uzavření Dodatku k smlouvě o zemědělském pachtu pro rok
2019 mezi Obcí Pohled, IČO: 00268062, Revoluční 39, 582
21 Pohled (propachtovatel) a Lesním družstvem ve Štokách,
IČO: 64829561, Štoky 261, 582 53 Štoky (pachtýř).
(Dodatkem se prodlužuje pacht až do 31. 12. 2028, původně
byl do 31. 12. 2023.)



uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 11N18/18 ze
dne 20. 2. 2018 mezi Obcí Pohled, IČO: 00268062,
Revoluční 39, 582 21 Pohled (vypůjčitel) a Českou
republikou – Státním pozemkovým úřadem, IČO: 01312774,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov (půjčitel).



uzavření Smlouvy o výpůjčce Č.j. NG 127/2019 na dvě
umělecká díla – obrazy autorky Amálie Mánesové, které jsou
ve vlastnictví obce. Smlouva se uzavírá mezi Obcí Pohled,
IČO: 00268062, Revoluční 39, 582 21 Pohled (půjčitel) a
Národní galerií v Praze, IČO: 00023281, Staroměstské
náměstí 12, 110 15 Praha 1 (vypůjčitel).



navýšení ceny stočného o platnou sazbu DPH (15%), tj. na
celkovou částku 6,90 Kč/m3.



cenu služby za využití systému zavedeného obcí o nakládání
s komunálním odpadem pro podnikatele, v částce bez DPH
takto: 600 Kč, 1800 Kč, 6000 Kč za 1 ks nádoby dle jejího
typu.



Inventarizační zprávu o provedení řádné inventarizace
hospodářských prostředků obce za rok 2018 podle
inventarizačních soupisů jednotlivých dílčích inventarizačních
komisí za rok 2018.



převod hospodářského výsledku za rok 2018 Mateřské školy
Pohled ve výši 368,27 Kč do fondu rezervního a 1471 Kč do
fondu odměn Mateřské školy Pohled.
Zastupitelstvo obce Pohled rozhodlo:


o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče na veřejnou
zakázku „Fara Pohled – stavebně historický průzkum“. Jako
nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Ing.
Arch. Jana Pešty, IČO: 66439833, Hofmeisterova 41,
262 472 Rožmitál pod Třemšínem, který nabídl cenu 142 000
Kč bez DPH.



o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče na zakázku
„Organizace zadávacího řízení „Výstavba kanalizace, ČOV a
vodovodu v obci Pohled““. Podle hodnotících kritérií a
v souladu
s doporučením
hodnotící
komise
byla
vyhodnocena jako nejvýhodnější nabídka uchazeče
Eurotender s. r. o., IČO: 27068111, Jiřího náměstí 4/1, 290
01 Poděbrady, který nabídl cenu 76 000 Kč bez DPH.
Zároveň ZO Pohled pověřilo starostu obce uzavřením
příkazní smlouvy s vítězným uchazečem dle podmínek
zadávacího řízení.



o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče na zakázku
„Demolice rodinného domu č.p. 1, Simtany“. Jako
nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka firmy Chládek a
Tintěra Havlíčkův Brod, a. s., IČO 60932171, Průmyslová
941, 580 01 Havlíčkův Brod.



o nepřipojení se obce k akci Vlajka pro Tibet vyvěšením
tibetské vlajky 10. 3. Zastupitelstvo obce prohlašuje, že

solidarizuje s lidmi ve všech zemích, kde jsou porušována
lidská práva a uplatňovány metody násilného potlačování
svobody, včetně Tibetu.
Zastupitelstvo obce Pohled vzalo na vědomí:


uzavření starostou obce Smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti užívacího práva mezi Obcí Pohled, IČO:
00268062, Revoluční 39, 582 21 Pohled (budoucí povinný) a
Obcí Ždírec, IČO: 00287008, Ždírec 25, 588 13 Polná
(budoucí oprávněný) na akci „Obec Ždírec, okres Jihlava,
splašková kanalizace, etapa II, oddílná kanalizace obce“.



Rozpočtové opatření č. 1/2019.
Oznamujeme, že je zahájeno vybírání poplatků
na rok 2019

Ceník poplatků na rok 2019
POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
♦poplatek platí každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
♦poplatek platí každá fyzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální rekreaci byt nebo rodinný dům, ve
kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
♦sazba poplatku 444,- Kč
» dle OZV 3/2015, Dodatek č.1, Usnesení č. 8/18
POPLATEK ZE PSŮ
♦každý pes 150,- Kč » dle OZV 2/2015
STOČNÉ » usnesením č. 8/18 ze dne 14. 12. 2018
♦stočné - 6,00 Kč/m 3 bez DPH, 6,90 Kč/m3 s DPH
♦Roční směrná čísla potřeby vody stanovených v Příloze č. 12
vyhlášky č.428/2001 Sb., novela 120/2011 Sb.
1. na jednoho obyvatele bytu s tekoucí studenou vodou
mimo byt za rok 15 m3
15x6,90 = 104,- Kč/rok
2. na jednoho obyvatele bytu bez tekoucí teplé vody
(teplé vody na kohoutku) za rok 25 m3
25x6,90 = 173,-Kč/rok
3. na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou
(teplá voda na kohoutku) za rok 35 m 3
35x6,90 = 242,-Kč/rok
» Usnesením č. 1/19 ze dne 28. 2. 2019

Poplatky jsou splatné jednorázově bez vyzvání
správce poplatku do 31. 05. 2019.
Platby lze provádět:
♦hotovostně v úředních hodinách na pokladně Obecního úřadu
v Pohledu
♦bezhotovostně na účet obce Pohled, č. účtu 5320521/0100
Pro platbu na rok 2019 je třeba uvést v příkazu variabilní
symboly, nutné k identifikaci plátce a specifické symboly k
identifikaci platby.
variabilní symbol
specifický symbol
Pohled
komunální odpad
20*19
1340
poplatek ze psů
20*19
1341
stočné
20*19
2321
Simtany
komunální odpad
30*19
1340
poplatek ze psů
30*19
1341
stočné
30*19
2321
*= 1+číslo popisné domu, ve kterém je plátce hlášen k
trvalému pobytu, nebo za které platí!
*= 2+číslo evidenční domu, ve kterém je plátce hlášen k
trvalému pobytu, nebo za které platí!!
Vzor: Pohled č.p. 126 var.symbol 20112619, Simtany č.e.2 var.symbol
302219
Do kolonky „zpráva pro příjemce“ je vhodné uvést i své jméno.

ČINNOST ZASTUPITELSTVA OBCE V ROCE 2018
Zastupitelstvo obce vzešlé z voleb v roce 2014 (devítičlenné) se v roce 2018
zúčastnilo 5 zasedání (s účastí zastupitelů 84,4 %), 14 pracovních porad
(účast 83,3 %), 1 místního šetření (účast 42,1 %) a 1 jednání v MŠ (účast
42,1%), 1 akce pořádané obcí (vítání občánků). Účast občanů na 5 veřejných
zasedáních byla 12 občanů podepsaných na prezenční listině, tj. průměrně
2,4 občana na zasedání. Zastupitelstvo obce vzešlé z voleb v říjnu 2018
(sedmičlenné) se v roce 2018 zúčastnilo 3 zasedání (s účastí zastupitelů 90,5
%), 6 pracovních porad (účast 92,8 %), 2 akcí pořádaných obcí (setkání se
seniory, oslava 100. výročí vzniku republiky). Účast občanů na 3 veřejných
zasedáních byla 17 občanů podepsaných na prezenční listině, tj. průměrně
5,7 občana na zasedání.

VYUŽÍVÁNÍ KLUBOVNY HASIČSKÉ ZBROJNICE
V klubovně proběhlo za rok 2018 celkem 114 akcí. Z toho: Sbor dobrovolných
hasičů – práce s dětmi 17x, schůze 10x, soutěž 1x, Český červený kříž – 20x,
Klub důchodců 8x, Sdružení rodičů, dětí a přátel obce Pohled 8x, TJ Sokol
Pohled 5x, Český zahrádkářský svaz 3x, Pokus 22x, obec zasedání 8x, obec
jednání 5x, jiné akce 7x.

KONTEJNERY NA BIOODPAD
Obec podle novely zákona o odpadech č. 229/2014 Sb. a vyhlášky 321/2014
zajišťuje každoročně místo pro oddělené shromažďování biologicky
rozložitelného odpadu rostlinného původu (bioodpadu). Kontejnery budou
umístěny na stejných místech jako loni, tzn. v Pohledu ve středu obce před
hasičskou zbrojnicí, na rozcestí k nádraží u turistického ukazatele a v horní
části Simtan. Do kontejnerů lze ukládat pouze zbytky rostlinného původu ze
zahrad a bioodpad dle katalogu odpadů. Nelze sem ukládat VĚTVE ZE
STROMŮ, komunální, nebezpečný a jiný odpad (např. stavební, živočišný).
Bioodpad si bude odvážet, stejně jako v loňském roce, pan Zbortek z Krátké
Vsi na svou kompostárnu, zpracuje ho na kompost, který použije na hnojení
svých zemědělských pozemků. Žádáme občany o dodržování pravidel při
nakládání s bioodpadem.

LOKALITA PRO UKLÁDÁNÍ JARNÍHO OŘEZU
Stejně jako loni je určeno pouze jedno místo, kam občané mohou ukládat
větve z předjarního řezu, ošetřených stromů a keřů na zahradách a spalitelný
zahradní odpad (chvojí), a to celoročně: lokalita před nádražní budovou vlevo
(za firmou Rázl – uhelné sklady). Je nepřípustné přivážet na toto místo jiné
druhy odpadu, prkna, trámy, pařezy. V Simtanech lze ořez odvézt na místo
pálení čarodějnic, kde bude 30. 4. spálen.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
I v letošním roce se občané naší obce a místních částí zapojili do Tříkrálové
sbírky pořádané Oblastní charitou Havlíčkův Brod. Skupinky koledníků z velké
části tvořily děti a mládež z Pohledu a Simtan a vykoledovaly rekordních 21
972 Kč. Tříkrálová sbírka letos pomůže k rozvoji tzv. charitní záchranné sítě
pro lidi v nouzi, k nákupu 9-ti místného auta pro svoz klientů s postižením, a
také k vytvoření rezervy na pomoc lidem v mimořádných situacích.
Havlíčkobrodská charita tímto děkuje všem dárcům za jejich příspěvky.

HODINA ZEMĚ
Obec Pohled se také letos zapojí do celosvětové události na ochranu
životního prostředí a zejména klimatu. Akce s názvem Hodina Země
proběhne v sobotu 30. března 2019 od 20:30 do 21:30 hodin. Města a obce
se zapojují zhasnutím světel namířených na památky a veřejné budovy či
omezením veřejného osvětlení na vybraných místech. Tímto gestem dávají
najevo, že jim ochrana životního Prostředí, zejména pak klimatu, není
lhostejná. V České republice se k akci loni připojilo na 113 měst a obcí. Na
celém světě se zapojilo 178 zemí, zhaslo 12000 památek a připojily se miliony
jednotlivců a organizací. Pohled se zapojí zhasnutím veřejného osvětlení ,
hřbitově. Více informací na www.hodinazeme.cz.

OZNÁMENÍ PÁLENÍ KLESTU
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě doporučuje
oznámit plánované pálení klestí v obci i mimo obec HZSKV prostřednictvím
formuláře na https://paleni.izscr.cz/paleni (příp. ve vyhledávači zadat
„oznámení pálení“, odkaz také na www obce), telefonicky na č. 950 270 200.
NEPOUŽÍVEJTE LINKY 150 nebo 112.

KAPLE PANNY MARIE V SIMTANECH
Kaple je kulturní památka ve vlastnictví obce a v loňském roce zde byla
restaurována významná fresková výmalba uvnitř kaple. Obec se rozhodla tuto

obnovenou památku zpřístupnit veřejnosti. Na
základě souhlasu orgánů ochrany památkové péče
nechala zhotovit ve firmě Kovářství Lukáš Herold,
Termesivy, kovanou mříž, která byla 18. 2.
osazena na místo. Finanční náklady na výrobu a
osazení mříže byly ve výši 39 000 Kč a zcela je
hradila obec. Zpřístupnění památky bude
realizováno otevřenými dveřmi a uzamčenou mříží,
přes kterou si lze prohlédnout zrestaurovanou
freskovou výmalbu, a to od dubna do září, vždy
v sobotu, neděli a o státních svátcích v době od 9
do 18 hodin. Za nepříznivého počasí, tzn. za
silného deště a větru, bude kaple i v tyto dny z
důvodu ochrany freskové výmalby uzavřena.

DEJTE HLAS KAPLIČCE V SIMTANECH
V ANKETĚ ZLATÁ JEŘABINA
Od 1. 3. – 31. 3. 2019 můžete hlasovat v anketě
Zlatá jeřabina, do které byla nominována v kategorii
Péče o kulturní dědictví také kaple Panny Marie
v Simtanech. V roce 2018 zde byla restaurována
objevená
významná
fresková
výmalba. Zlatá
jeřabina – Cena
Kraje Vysočina
za kulturní počin roku 2018 - 15. ročník veřejné
ankety je rozdělen do dvou kategorií: Kulturní
aktivita a Péče o kulturní dědictví, v každé kategorii
pak najdeme 30 nominovaných. Hlasovat pro
kapličku (v kategorii Péče o kulturní dědictví) lze
dvěma způsoby.
Elektronicky - Svůj hlas můžete dát vždy jen jedné
akci v každé kategorii. K úspěšnému hlasování je
nutné
vyplnit
elektronický
formulář
(http://extranet.kr-vysocina.cz/zlata-jerabina/), opsat
číselný kód a následně potvrdit informační zprávu,
která vám přijde do e-mailové schránky.
Písemně – Hlasovat můžete prostřednictvím
originálního hlasovacího lístku, který byl uveřejněn
v únorovém čísle novin Kraje Vysočina společně se
seznamem počinů v obou kategoriích. Vyplněné
hlasovací lístky lze zaslat na adresu Krajský úřad
Kraje Vysočina, odbor kultury, památkové péče a
cestovního ruchu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
s označením „POČIN ROKU“.
Děkujeme za vaši účast v anketě!

ZIMNÍ ÚDRŽBA OBCE 2018/2019
Ve skončené zimě 2018/2019 obec na údržbu místních, účelových komunikací a chodníků nevyužila dodavatelských služeb firem.
Prohrnování obecních komunikací realizovali zaměstnanci obce pomocí obecní mechanizace. S traktorem ZETOR a pluhem
odpracovali celkem 9 dní, včetně sobot a nedělí, v některý den byly komunikace prohrnovány i 2x. Chodníky, pěší stezky a veřejná
prostranství zaměstnanci obce prohrnovali zahradním traktorem obce JOHN DEERE dle potřeby. Posyp komunikací, chodníků a
pěších stezek byl prováděn mechanizací obce vyrobenou pro tyto účely. Obec má zpracovaný a schválený plán zimní údržby, podle
kterého se řídí údržba komunikací a chodníků v určeném pořadí. Rozhodnutí o zahájení údržby (prohrnování, posyp) je v kompetenci
starosty, popř. místostarostky obce, nikoliv zaměstnanců. V letošní zimě, která byla neobvykle bohatá na sníh, ledovku, námrazu,
bylo snahou obce zvládnout zimní údržbu ke spokojenosti občanů i řidičů a pružněji reagovat na meteorologické podmínky. Ne vždy
se to ale obci na některých úsecích komunikací a chodníků podařilo. Při prohrnování mají zaměstnanci obce často problém projet
některé úseky ulic, na kterých jsou zaparkována auta, jejichž majitelé je neparkují na své pozemky, ale nechávají stát na ulicích (ulice
Zahradní I, II, U Štítu). Zbytečně tak vznikají rizikové situace, kdy není možné komunikaci prohrnout nebo hrozí poškození
odstavených aut mechanizací provádějící zimní údržbu. Obec naopak děkuje všem, kteří napomáhají zimní údržbě posypem
komunikací a chodníků drtí, která je volně u komunikací, a zároveň i vlastníkům automobilů, kteří při údržbě parkují mimo komunikace
nebo včas přeparkují.

ZIMNÍ POSYP
Obec informuje občany, že si mohou pro svoji potřebu rozebrat
volně ložený štěrkový posyp určený pro zimní údržbu, který je
rozmístěn u obecních komunikací, a to od 21. 3. 2019.

ČISTÁ VYSOČINA 2019, ČISTÁ ŘEKA SÁZAVA
Kraj Vysočina vyhlásil již 11. ročník akce Čistá Vysočina, do
které se naše spolky a občané tradičně zapojují. Letos proběhne
sběr odpadků v okolí silnice I. třídy I/34, od firmy Dvořáková,
pozemní stavby až k autobusové zastávce Sv. Anna I, silnice I.

třídy I/19 od křižovatky se silnicí I/34 až na hranice katastrálního
území Simtany - Stříbrné Hory a silnice III. třídy od křižovatky se
silnicí I/19 v obci Pohled až po hranici katastrálního území
Pohled - Dlouhá Ves, dále silnice III. třídy z Rouštan po hranici
katastrálního území Pohled - Ždírec. Uklízet se bude v termínu
6. - 21. 4. 2018. Přihlášeno je 75 osob, většinou se jedná o členy
obecních spolků, které si určují přesný termín sběru. Odvoz
odpadků zajišťuje Krajská správa a údržba silnic Havlíčkův Brod.
Účastníci se zapojí zároveň do již 14. ročníku akce Čistá řeka
Sázava, ve spolupráci s MAS Havlíčkův kraj.

INFO Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
V měsíci lednu nás v mateřské škole navštívilo divadlo Malvína se svým představením. Divadelní představení – maňáskové zhlédly
děti taktéž měsíci únoru a při této příležitosti nás navštívili kamarádi ze
sousední mateřské školy – ze Stříbrných Hor. Děti si společně pohrály a
těšíme se na další návštěvu.
Během počátku nového roku jsme se bohužel opět potýkali s nemocností a
bacily. Doufejme, že s příchodem jara bude lépe.
Naše mateřská škola se také účastnila nabídkové akce Seva box zdarma na
vypůjčení. Seva box je kreativní stavebnice, kterou známe i my ze svého
dětství. Po vyzkoušení a nadšení dětí z této stavebnice, jsme tento box
zakoupili.
Na počátku měsíce března čekalo překvapení v podobě nových židliček do
jídelny. Na nákup těchto židliček bylo vyčleněno v rozpočtu školy 26 000 Kč.
Zápis do mateřské školy na školní rok 2019/2020 bude 7.května 2019, bližší
informace budou zveřejněny v mateřské škole, na webových stránkách
mateřské školy, dotazy je možné zasílat na emailovou adresu
mspohled@centrum.cz.
A co nás čeká? V měsíci dubnu vítání občánků v naší obci, velikonoční
výstava v obci ve spolupráci se SRPD Pohled a také výtvarná výstava Dospělí
dětem v Havlíčkově Brodě.
Leona Čermáková

O OBYVATELSTVU
Počet obyvatel k 1. 1. 2019 činil 768
osob, z toho v části obce Pohled 699
osob a v části obce Simtany 69 osob.
Nejstarším obyvatelem Pohledu je
nyní žena ve věku 93 let. Podle
zápisů v obecní kronice byl zatím
nejstarším občanem v poválečné
době pan Karel Hőfer, který zemřel v
roce 2012 ve věku nedožitých 100 let.
V loňském roce se do Pohledu
přistěhovalo 25 osob a 23 se jich
odstěhovalo. Stěhováním došlo k
přírůstku dvou obyvatel. Dva občané
zemřeli a tři děti se narodily.
Přirozenou obměnou tedy přibyl jeden
obyvatel. Tři narozené děti v roce
2018 představují druhé historické
minimum. Kromě roku 1999 se od
roku 1945 vždy v naší obci narodilo
více dětí. Jenom v roce 1999 to bylo
pouze jedno miminko. V letech 19451959 se v Pohledu rodilo ročně průměrně 15 dětí. V šedesátých a sedmdesátých letech to bylo 14 dětí a v osmdesátých letech 10
dětí. V devadesátých letech pak tento průměr klesl na 8 narozených a vývoj po roce 2000 ukazuje graf. Nejvíce dětí po roce 1970 se
narodilo v roce 1979 – 21 miminek. Loni se sice narodilo málo dětí, ale zároveň také bylo málo úmrtí. Dvě zemřelé osoby totiž
představují minimum v historii obce po roce 1970 a pravděpodobně i v celé poválečné době.

ZPRÁVY Z KNIHOVNY
Místní knihovna v Pohledu měla v roce 2018 registrováno 54 čtenářů, z toho 5 dětí do 15 let. Čtenáři navštívili knihovnu celkem 541
krát. Bylo vypůjčeno 2655 knih a časopisů – 2099 společenských románů pro dospělé, 95 knih naučné literatury a 440 ks časopisů.
Děti si vypůjčily pouze 20 knih krásné literatury a 1 naučnou knihu. Knihovna má celkem ve svém fondu 5099 knih (4540 krásná
literatura a 559 naučná literatura) a odebírá 7 titulů časopisů. V roce 2017 bylo zakoupeno 99 knih v celkovém nákladu cca 32000
Kč. Krajská knihovna v Havlíčkově Brodě zapůjčila 2 výměnné fondy s počtem 400 knih. Tolik čísla.
V roce 2018 patřily k nejčtenějším detektivní romány anglického spisovatele žijícího v Brně Roberta Bryndzy (Dívka v ledu, Temné
hlubiny, Do posledního dechu), českých spisovatelů – Evžena Bočka, Patrika Hartla, Michaely Klevisové a Radky Třeštíkové. Stále
populární je se svými detektivními romány ze středověku Vlastimil Vondruška nebo slovenská spisovatelka Táňa Keleová-Vasilková.
Žádané jsou také knihy cizích spisovatelů – kupříkladu Iny Lorentsové, Lindy Howardové, Bernarda Miniera a Jo Nesba a dalších.
V dubnu a květnu roku 2018 došlo k vylepšení prostor knihovny. Byla vyměněna stará okna za plastová, bylo položeno nové lino,
vymalováno, pořízen byl nový bojler. Všechny knihy musely být před tím zabaleny a odneseny do skladovacích prostor úřadu,
všechny regály rozebrány. Tímto bych chtěla poděkovat Luboši Pospíchalovi za pomoc při balíkování knih, Milanu Nimmertondlovi a
Oldřichu Polzerovi za rozebrání a znovu postavení regálů a zařazení knih zpět do regálů. Poděkování patří i pracovnicím obecního
úřadu paní Marii Mišurové a Veronice Kotoučové, které pomohly s úklidem.
Prostřednictvím internetu je kompletně dostupný knižní fond knihovny Pohled. On-line katalog najdete na webových stránkách obce
(Obec Pohled - místní knihovna – katalog knihovny). Knihovna je otevřena každé pondělí od 15:30 do 17:30. Roční výpůjčné 100,Kč.
Helena Pospíchalová, knihovnice

MASOPUSTNÍ MAŠKARY OPĚT PŘEVZALY VLÁDU NAD POHLEDEM
Rok se s rokem sešel, a tak naše obec v sobotu 9. 2. 2019 opět ožila masopustním veselím. V hasičské zbrojnici se ráno během
jedné hodinky změnilo 30 lidí na rozpustilé a poťouchlé maškary, oděné do tradičních kostýmů, které k této slavnosti patří - Laufr,
medvěd se svým medvědářem, kominík, cikánské tanečnice, babka s nůší, výběrčí daní, policajt, hasič, myslivec, zahradník, farář,
smrt a sedmičlenná kapela. Ovšem nechyběly ani nové modely jako šašci, kovboj nebo lékařky. Největší pozornost však poutala naše
krásná, zbrusu nová, kobyla s hříbátkem.
Laufr přivedl celý masopustní průvod k obecnímu úřadu, kde se masky postupně představily panu starostovi a přihlížejícím, a
požádaly o svolení k masopustní obchůzce obcí. Ke všeobecné radosti bylo svolení uděleno, maškary převzaly klíč od obce a
slavnost mohla začít. Černá šmouha na tváři od kominíka a červené srdíčko od tanečnic, písnička a tanec pro pána a paní domu,
zpěv, smích a zábava - maškary rozdávaly radost na každém kroku. Některé domácnosti je na oplátku obdarovaly koblížky, řízky,
obloženými mísami, trochou toho alkoholu (aby jim nebyla zima) a jinými dobrotami. Naopak některé ulice byly liduprázdné…
Trasa letošního průvodu byla rozšířena i o místní část Simtany, a tak mezi jeden z nejhezčích zážitků, který se maškarám naskytl,
patřil nespoutaný a radostný cval naší kobylky po zasněženém poli mezi pohledským nádražím a simtanskou lávkou.
S veselou náladou, 10 kilometry v nohách a navštívenými 39 domácnostmi se průvod ve čtyři hodiny odpoledne opět setkal s p.
starostou před obecním úřadem. Zde podle tradice Laufr poukázal na nedostatky v obci a ty byly vykoupeny obětováním kobyly.
K životu ji nevrátil ani pan farář, ani lékařky, a tak musely ostatní maškary odehnat smrt, aby mohla být kobylka znovu vzkříšena
trochou „živé vody“. Klíč se vrátil do rukou p. starosty a maškary přestaly vládnout obci.
Tím však zábava nekončila. Všichni, kteří se do masopustního veselí zapojili, věnovali maškarám během dne pohoštění nebo nějaký
ten finanční příspěvek, obdrželi pozvání do krásně vyzdobeného „nového kulturního domu“ – obecního skladu v centru obce (bývalé
bramborárny). Tam byla připravena spousta dobrého jídla a pití (vše, co maškary cestou dostaly), hudba a všichni tak mohli
pokračovat v tanci i sousedském posezení do pozdních nočních hodin.
Letošní ročník masopustu se opět vydařil a veliké poděkování patří všem, kteří se na této akci podíleli. Obci Pohled za přípravu a
výzdobu prostor, p. Břízovi a p. Bártovi z Habrů za občerstvení pro maškary. Těm, kdo vyrobili naši novou kobylu, bez které není
masopust masopustem, spolkům i jednotlivcům. Ale zejména děkujeme za nadšení všech obyvatel obce, kteří pozvali masopustní
průvod k sobě domů a udržují tak tuto předjarní slavnost stále živou.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ
NA ÚZEMÍ OBCE POHLED
• Dopravní omezení a vyznačení částečné

a úplné uzavírky
v rámci výstavby obchvatu „Silnice I/34 Rouštany – Pohled“
zůstává stejné, platnost stanovení je od 15. 3. – 30. 6. 2019.

•

Dopravním opatřením na silnici III. třídy mezi obcí Pohled,
ulice Nad tratí, a Dlouhou Vsí, křižovatka, je umístění světelného
signalizačního zařízení od 25. 3. do 15. 12. 2019 z důvodu
dopravní obsluhy obalovny firmy M-silnice v Termesivech, tj.
zajištění obousměrného provozu těžkých nákladních vozidel

převážejících štěrk z lomu Pohled. Semafory budou v provozu
vždy v PO – PÁ od 6.00 do 16.00 hodin.

•

Dopravní opatření – úplná uzavírka silnice I/19 Simtany –
z důvodu realizace akce „I/19 Simtany – úprava tělesa silnice“.
Jedná se o opravu silnice, propustí, mostu, sjezdů, opěrných zdí
a přeložení inženýrských sítí v Simtanech. Úplná uzavírka se
týká také místní komunikace mezi nemovitostmi čp. 33 a čp. 15,
kde bude umožněn pouze průchod pěším. Občané Simtan a
majitelé nemovitostí budou mít možnost do Simtan projet
stavbou na základě povolení vydaného stavební firmou. Termín
uzavírky je od 1. 4. do 30. 9. 2019.

ZE ŽIVOTA POHLEDSKÝCH SPOLKŮ
KLUB DŮCHODCŮ
Po téměř ladovské zimě už plánujeme jarní výlet. Pravidelné
schůzky mají vždy nějaký program. V únoru jsme si četli z knihy
L. Macka pověsti o Havl. Brodu. V březnu u nás byla příslušnice
Městské policie z Havl. Brodu p. Novotná, aby nám připomněla,
jak se máme chovat jak na silnici, tak v domácnostech pro svou
ochranu. V dubnu, kromě schůzky, pořádáme spolu se
zahrádkáři zájezd na divadelní představení do Přibyslavi. Jedná
se o komedii s názvem Drahé neteře. Představení se koná
v pátek 12. 4. od 19:00 hodin. Odjezd autobusu od zastávky
v Pohledu je v 18:00 hodin. Upozornění na divadlo bude ve
vývěsce u OÚ Pohled.
Jarní výlet klubu se koná ve středu 29. května. Termín už je
zajištěn vzhledem k nutnosti objednat autobus včas. Program
zájezdu: odjezd v 8 hodin, prohlídka zámku Hrádek u Nechanic,
oběd v Nechanicích a na zpáteční cestě zastávka v Lázních
Bohdaneč. Informace o zájezdu budou rovněž vyvěšeny
u obecního úřadu. Zveme i nečleny klubu. Na oba zájezdy se
zájemci mohou hlásit u pí Jiřiny Hanoldové nebo pí Machové.
Děkujeme ostatním spolkům za pozvání na jejich výroční schůze
a v rámci našich možností vypomůžeme při akcích, které se
v obci budou konat. Na jarní výstavu 13. 4. 2019 připraví naše
členky coby kuchařinky na ochutnání tradiční velikonoční jídla.
Těšíme se na jaro, zima potěšila větším množstvím sněhu, a tím
i tolik potřebné vody, ale přece jenom sluníčko dává více energie
do života.
Marie Machová

Z ČINNOSTI ČERVENOKŘIŽÁKŮ
Po Vánoční odmlce jsme se v lednu opět sešli v plném počtu,
tedy 26 členů. Hned jsme se pustili do oprašování znalostí první
pomoci.
Naší největší akcí v tomto období je již tradiční charitativní ples
Českého červeného kříže, který je věnován dárcům krve. Letos
se konal již 20. Ročník, který byl rovněž oslavnou stoletého
výročí Českého červeného kříže. Ples se konal 16. března v KD
Ostrov Havlíčkův Brod. Děkujeme všem, kteří se podíleli na
přípravě plesu.
A co nás čeká v nejbližší době?
• V dubnu nás opět čeká každoroční akce Čistá Vysočina a Čistá
řeka Sázava

• V pátek 19. 4. 2019 pojedeme na celodenní výlet do Prahy na
neviditelnou výstavu. Výlet je pro členy odměna za celoroční
činnost.
• Ve čtvrtek 2. 5. 2019 nás čeká okresní kolo soutěže první
pomoci v Havlíčkově Brodě. Na tuto soutěž budeme vysílat dvě
soutěžní družstva. Doufáme, že navážeme na úspěch v loňském
roce a postoupíme do krajského kola. Držte nám palce!
• Dále nás čekají zdravotnické akce a dozory na různých akcích.
Přejeme Vám krásné prožití jarních svátků a hlavně bez úrazů.
Aneta Eisová

HASIČI
Nový rok jsme již podruhé začali Novoroční vycházkou.
V počasí, které připomínalo spíš sychravý podzim než Nový rok,
se sešlo 29 statečných, aby přivítali nový rok pohybem na
čerstvém vzduchu. U Svaté Anny jsme se vydali po stopách
podzimního závodu požárnické všestrannosti, mnozí z účastníků
byli na některých místech poprvé v životě. Tuto akci určitě
zopakujeme i v roce 2020.
V lednu se uskutečnila výroční valná hromada, na které jsme
jako obvykle zrekapitulovali uplynulý rok a zároveň nastínili plány
na ten další.
Co se týče přímo naší členské základny, tak k začátku letošního
roku máme 81 členů, z toho 28 mužů, 24 žen a 29 dětí a 5
čestných členů.
V neděli 24. února jsme uspořádali dětský karneval. Tentokrát
jsme změnili místo konání a vyzkoušeli jsme neobvyklé prostory
bývalé bramborárny, které byly vesele vyzdobeny po
masopustním veselí. Letošním tématem byla zvířátka. Pro děti
bylo připraveno odpoledne plné dovádění, her, soutěží a
tancování. Děkujeme Obci Pohled za poskytnutí prostor, dále
sponzorům a v neposlední řadě všem, kteří se podíleli na
přípravě programu.
Na začátku jara, ještě před soutěžní sezónou, nás čekají tradiční
brigády – Čistá Vysočina, Čistá řeka Sázava, sběr kamení.
Od ledna se soutěžní družstva připravují na novou soutěžní
sezónu.
I v letošním roce budete mít příležitost fandit našim týmům na
domácí půdě. V pátek 21. června se bude konat již 5. ročník
nočního poháru v útoku dospělých.
Aneta Kudlová

ZAHRÁDKÁŘI
Zahrádkáři se 16. února sešli na výroční členské schůzi. Byl zvolen nový výbor v čele s předsedou Františkem
Rychteckým. Nový výbor má 13 členů. Funkci tajemníka bude nově zastávat Jitka Neuwirthová. Kromě nového výboru
bylo třeba zvolit i předsedu a členy kontrolní komise. Úkolem kontrolní komise není jen kontrola zůstatku pokladny, ale
je to orgán, který kontroluje i činnost výboru a měl by sloužit členům při řešení případných stížností. Členové kontrolní
komise by měli být lidé zodpovědní, zkušení a znalí předpisů ČZS. Proto byly do naší kontrolní komise opět zvoleny
osvědčené členky Romana Růžičková a Věra Šimandlová a ve funkci předsedkyně kontrolní komise pokračuje Marie
Jeřábková. Činnost minulého roku zhodnotil Jiří Tecl. Zrekapituloval všechny loňské aktivity a poděkoval všem členům, kteří se do
nich aktivně zapojili. Zvláštní poděkování vyslovil jménem všech členů Josefu Hanoldovi a Karlu Petrovi za jejich dlouholetou a
obětavou práci ve výboru. V závěru zprávy vyjádřil přání, aby se do našich řad brzy opět vrátil pan Jirásek, který je dlouhodobě
nemocen.
Po skončení členské schůze se sešel nový výbor a zvolil ze svých řad do funkce místopředsedy Jiřího Tecla a pokladní Marii
Mišurovou.
Plán práce je obdobný, jako loni. Opět budeme zajištovat práce s malotraktorem, i když je tento traktůrek dávno za hranicí své
životnosti. Hlavní činností bude moštování a uspořádání výstavy. S Klubem důchodců je domluven zájezd na divadelní představení
„Drahé neteře“ 12. 4. v Přibyslavi. Zahrádkáři hradí vstupné, Klub důchodců autobus. Knihovnička zahrádkářů bude přestěhována do
obecní knihovny, kde bude členům k dispozici. ZO odebírá časopis Zahrádkář. V současnosti je k dispozici u Marie Dvořákové (ul.
Zahradní I, čp. 172), kde si jej mohou členové zapůjčit. V plánu jsou opět dva zájezdy. Na členské schůzi bylo členům předloženo 6
návrhů na zájezd. Nejvíce hlasů získal zájezd na výstavu květin do Čimelic a zájezd na muzikál v Praze. Do Čimelic tedy pojedeme
24. srpna. Aranžované květinové expozice v Čimelicích se rozkládají ve sklenících a foliovnících na ploše 3 000 m 2. Výstavu
doprovází chovatelská výstava drobného zvířectva u sportovní haly, výstava ochrany přírody a myslivosti v čimelickém zámku s
doprovodným programem, bohaté občerstvení a kulturní program. Po prohlídce výstavy si ještě zajedeme prohlédnout hrad Zvíkov
ležící v romantické přírodní scenérii na soutoku Vltavy a Otavy. Na večeři se stavíme v Obratani, kde už to máme vyzkoušené.
Členové s jedním rodinným příslušníkem mají zájezd zdarma, ostatní zaplatí 150 Kč.
Druhý výlet bude na muzikál „Kvítek Mandragory“ do divadla Broadway v Praze. Výlet se uskuteční 14. prosince. Pojedeme již ráno,
abychom mohli navštívit vánoční trhy. Členové + jedna osoba zaplatí 400 Kč, ostatní zájemci 800 Kč.
Přihlášky členů na zájezd do Čimelic přijímá F. Rychtecký (tel. 736 709 312) a na muzikál M. Mišurová (603 251 124). Do Čimelic je
třeba se přihlásit do konce června 2019, a na muzikál do 1. září. Potom bude nabídnuto ostatním zájemcům.
Jitka Neuwirthová

SRPD
18. 1. 2019 proběhla beseda s panem
Martinem Hospodkou z České Bělé „Na
koloběžce téměř do Bělehradu“. Zhlédli
jsme bezpočet krásných fotografií a
vyslechli poutavé vyprávění o zážitcích
z cesty, o navštívených místech. Martinova vytrvalost, ale i odvaha vyrazit na
takovou cestu sám, zasluhuje obdiv.
Děkujeme 😊
9. 2. 2019 se někteří naši členové účastnili
Staročeského masopustního průvodu
v naší obci jako maškary, jíní pomáhali s
technickým
zajištěním
celé
akce.
Masopustní veselí i závěrečné posezení
ve vyfešákovaném obecním skladu jsme
si užili a věříme, že příští rok se zase
sejdeme se všemi, kteří svůj čas a energii
věnují na zajištění společné zábavy. A to
včetně všech kuchařek a pekařek (ale i
kuchařů a pekařů), všechny dobroty byly
skvělé! Děkujeme.
23. 2. 2019 se konala dlouho plánovaná
beseda „Naši občané v misích Armády
ČR“. Toto téma přilákalo řadu lidí,
klubovna hasičské zbrojnice dlouho
nebyla tak plná, jako v tento podvečer.
Tomáš Kotouč a Mirek Krpálek si připravili
opravdu poutavé povídání podbarvené
množstvím fotografií a videí, nechyběly
ani reálné uniformy nebo vyznamenání.
Čas utíkal velmi rychle a bylo stále o čem
mluvit. Nakonec byla beseda ukončena s
tím, že naplánujeme její pokračování. To
se podařilo a na další povídání o misích
v Afghánistánu a Mali můžete přijít již
23. 3. v 16 hodin opět do klubovny.
Připravované akce:
23. 3. – beseda „Naši spoluobčané
v misích Armády ČR II“, od 16 hodin
v klubovně hasičské zbrojnice

30. 3. – pletení z pedigu, tentokrát
velikonoční vajíčka, od 13 hod. v klubovně
hasičské zbrojnice
6. 4. – zúčastníme se tradičních akcí
Čistá Vysočina a Čistá řeka Sázava
13. 4. – Zámecké Velikonoce
30. 4. – Čarodějnice – tradičně na
prostranství ve středu obce, bližší
informace budou vyvěšeny
1. 6. – Velké zábavné odpoledne ve
spolupráci s místními spolky
Dále pokračuje sběr papíru, vždy první
sobotu v měsíci, tedy 6.4.; 4.5.; 1.6. na
prostranství před mateřskou školou
v době od 9:00 hod. do 10:00 hod.
ZÁMECKÉ VELIKONOCE
Všechny srdečně zveme na 3. ročník
výstavy ZÁMECKÉ VELIKONOCE, která
se uskuteční 13. 4. od 13 hodin v prostorách pohledského zámku. Pro děti i
dospělé připravujeme zajímavé tvořivé
dílničky, v Zajdově cukrárně si dáte
kávičku a zakoupíte výborné velikonoční
cukroví a pečivo. Kuchařinky už si chystají
receptury, abyste opět mohli ochutnat
tradiční, dnes často již zapomenuté
velikonoční pokrmy. Opět budete mít
možnost vyrobit si nebo také zakoupit
velikonoční dekorace. Přijďte si prohlédnout výrobky našich dětí z MŠ a
základních škol z České Bělé a Havl.
Brodu, exponáty související s Velikonocemi, pobavte se s přáteli a dětmi při
vyrábění dekorací, zdobení vajíček.
Všichni, kteří chcete nebo můžete přispět
nápadem námětem nebo zapůjčením
předmětů k vystavení, hlaste se u pí
Ondráčkové na tel. 607271453 nebo pí
Dvořákové na tel. 773935175.
Za SRPD Petra Dvořáková

STRUČNĚ
Z POKUSTÓNU
18. 12. 2018 se jedna členka našeho
dětského dramatického kroužku, Kristýna
Hejkalová, rozjela zahrát na klavír na
ODN Havlíčkův Brod. Zde probíhá
spolupráce s paní učitelkou Radomírou
Kvášovou ze ZŠ Štáflova. S paní učitelkou
máme letitou spolupráci a již 12 rok
připravuje naše hráče na
různá
vystoupení v naší obci i mimo ni.
26. 12. 2018 se děti zúčastnily putování
za Betlémskou hvězdou. Na toto
vystoupení si připravily recitaci básniček s
tématem Vánoc a doplnily jej o ukázku
obrázků s vánoční tématikou. Toto
vystoupení předvedly před kostelem
Svatého Ondřeje. Poté se konalo ještě
druhé vystoupení u Svaté Anny na pódiu.
Představení se jmenovalo Rok je jako
věnec. Naši herci se převlékli do kostýmů
a využili i kulisy.
Následoval zasloužený odpočinek a hned
po Novém roce jsme se vrhli do další
zajímavé práce. Děti začínají zkoušet
nová představení a to pohádky, které jistě
brzy uvidíte.
6. 4. 2019 nás čeká Vítání občánků. Zde
vystoupí naše flétnistky, které se již pilně
připravují.
4. – 5. 5. 2019 se rozjedeme do
Havlíčkova
Brodu
na
Pohádkovou
divadelní přehlídku dospělí dětem. Pět
dětí má znovu možnost usednout do
poroty a budou rozebírat jednotlivá
představení.
Eva Hejkalová

ZE SOKOLÍHO HNÍZDA
V zimní přestávce, ve které jsme si odpočinuli a nabírali síly do
nového roku, jsme nezaháleli a uspořádali tradiční sportovní
ples, který se konal v KD Stříbrné Hory. Od začátku ledna jsme
začali se zimní přípravou pod taktovkou Lukáše Sobotky a Míry
Krpálka. Trénovalo se v HB v tělocvičně ZŠ Wolkerova, ve FIT
HB a na UT Na Losích. Dorost a A tým trénovali převážně
společně. Odehráli se přípravné zápasy s Leštinou (prohra 0:4) s
Přibyslaví (výhra 2:1) a Dlouhou Vsí (výhra 1:0).
V novém roce již proběhly i první brigády na dokončení oplocení
hřiště.
Jan Růžička ml.
Rozpis utkání – Dorost

24. 3. 2019 v 15 hodin to konečně vypukne a po roční pauze
půjdeme znova na fotbal v Pohledu. Jak dorost tak i „A“ tým
odehraje všechna utkání na jaře „Doma“. Všichni jste srdečně
zváni na naše utkání.
Děkujeme Vám za podporu. Jan Růžička ml.
Rozpis utkání – A tým

Kolo

Datum

Den

Soupeř

Začátek

15.

24.3.

Ne

Lípa

15:00

16.

31.3.

Ne

Antonínův Důl

15:00

Kolo

Datum

Den

Soupeř

Začátek

17.

7.4.

Ne

Havlíčkův Brod "C"

15:30

11.

6.4.

So

Počátky-Žirovnice

15:30

18.

14.4.

Ne

Ždírec n D. "B"

15:30

12.

13.4.

So

Polná "B"-Věžnice

13:00

19.

21.4.

Ne

Habry

16:00

13.

20.4.

So

Pacov

16:00

20.

28.4.

Ne

Chotěboř "B"

16:00

14.

28.4.

Ne

Kamenice nad Lipou

10:00

21.

5.5.

Ne

Rozsochatec

16:30

15.

4.5.

So

Telč

16:30

22.

12.5.

Ne

Tis

16:30

16.

11.5.

So

Rantířov

16:30

23.

19.5.

Ne

Havlíčkova Borová

16:30

17.

18.5.

So

Měřín

16:30

24.

26.5.

Ne

Nový Rychnov

16:30

18.

25.5.

So

Přibyslav

16:30

25.

2.6.

Ne

Lučice

16:30

10.

1.6.

So

Velký Beranov

16:30

26.

9.6.

Ne

Šmolovy

16:30

14.

15.6.

So

Černíč

16:30

PROJEKT „POHLED – KANALIZACE A
ČOV“
Obec podala 10. 1. 2019 na Ministerstvo
zemědělství ČR v Praze žádost o
zařazení akce „Pohled – kanalizace a
ČOV“ do Seznamu akcí Programu MZe
129 300, podprogram 129 303 – Podpora
výstavby a technického zhodnocení
kanalizací pro veřejnou potřebu II. Dne 28.
2. obec obdržela vyrozumění, že na
základě posouzení předmětné akce podle
Pravidel ČR – Ministerstva zemědělství
pro poskytování a čerpání státní finanční

podpory byla žádost obce zařazena do
seznamu akcí Programu 129 300, tzn., že
obec má nakročeno k realizaci akce.

PROJEKT „VODOVOD POHLED“
Obec podala 10. 1. 2019 na Ministerstvo
zemědělství ČR v Praze žádost o
zařazení akce „Vodovod Pohled“ do
Seznamu akcí Programu MZe 129 300,
podprogram 129302 – podpora výstavby a
technického zhodnocení vodovodů pro
veřejnou potřebu a nyní čeká na
rozhodnutí o zařazení do Programu
129 300.

KOLAUDACE RYBNÍKA
Dne 12. 3. proběhlo kolaudační řízení na
akci „Obnova malé vodní nádrže v k. ú.
Pohled“, tj. rybníka mezi Pohledem a
Simtany, který býval od r. 1963 veřejným
koupalištěm. Na základě kolaudačního
souhlasu vydaného podle ustanovení §
122 stavebního zákona je možné stavbu
užívat. Vodní dílo má schválený
manipulační řád. Obec na příjezd k
rybníku osadí závoru z důvodu ochrany
stavby hráze a zeleně v areálu rybníka.

REALIZOVANÉ PROJEKTY S DOTACEMI V ROCE 2018
Poskytovatel dotace
Ministerstvo kultury
Kraj Vysočina
Kraj Vysočina –
Program obnovy
venkova
Kraj Vysočina – Fond
Vysočiny
Kraj Vysočina – Fond
Vysočiny
Ministerstvo
zemědělství
Ministerstvo životního
prostředí

CELKEM KČ

Název akce
Kaple Simtany – restaurátorské
práce
Kaple Simtany – restaurátorské
práce

Dotace v Kč na
akci

Náklady obce v Kč
na akci

Náklady na akci
celkem Kč

24 943

114 943

50 000
40 000

Oprava obecního úřadu – III. etapa

127 000

135 116

262 116

Rouštany – rozšíření veřejného
osvětlení

75 000

124 116

199 116

Kanalizace a ČOV - projekt

284 397

487 583

771 980

2 000 000

1 413 917

3 413 917

961 907

515 887

1 477 794

3 538 304

2 701 562

6 239 866

Obnova malé vodní nádrže v k.ú.
Pohled
Protipovodňová opatření obce
Pohled
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