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Pondělí
Středa

7.00 – 17.00
7.00 – 17.00

Milí čtenáři,
v naší obci a místních částech platí řadu let ustálené nepsané pravidlo, že práce při údržbě zahrad sekáním zahradními
sekačkami, křovinořezy a další hlučnou technikou, stejně jako zpracování dřeva motorovou pilou či cirkulárkou, v neděli prostě
neděláme. Ctíme ji totiž jako den klidu, pohody a odpočinku. Občas se však najdou jednotlivci, kteří buď z neznalosti,
z nedostatku času nebo z jiných důvodů, toto ustálené pravidlo v naší obci porušují. Vyzýváme je tímto k sousedskému
porozumění a tedy k neprovozování výše zmíněných činností, které opravdu ruší nedělní klid a pohodu v obci.
Všem, kteří popsané pravidlo dodržují, velmi děkujeme za ohleduplnost.
Redakční rada
◦•● INFOKOUTEK, ANEB CO SE CHYSTÁ V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ ●•◦


Zasedání zastupitelstva obce Pohled se koná v pondělí 22. 
června 2020 od 18.00 hodin v klubovně hasičské zbrojnice
v Lihovarské ulici.



Zábavné odpoledne pro pohledské děti se bude konat
v sobotu 27. června. Obec Pohled a místní spolky pro děti
připravily trasu plnou her a soutěží, v cíli bude čekat 
zasloužená odměna. Start ve středu obce mezi 14. a 15.
hodinou. PŘIJĎTE, SRDEČNĚ ZVEME! Další informace
uvnitř čísla.



Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven vedle
kadeřnictví v Pohledu od pátku 3. 7. od 12.00 hodin do úterý
7. 7. do 6.00 hodin. 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, tedy do klasické popelnice. Další
termín přistavení kontejneru je 11. – 14. 9. v Pohledu.



Benefiční koncert věnovaný záchraně varhan z poutního
kostela sv. Anny u příležitosti 260. výročí jeho založení se
koná v sobotu 25. července v 16 hodin v kostele sv. Ondřeje
v Pohledu. Vystoupí brněnský komorní sbor Ensemble
Versus (duchovní hudba 16. - 20. stol.) a František Petr
(varhanní znělky).



Výstava květin, kterou pořádá ZO ČZS v areálu zámku, se
koná 25. a 26. července. Začátek vždy od 8.00 hodin,
v sobotu otevřeno do 17.00 a v neděli do 16.00 hodin.



Pouť u Svaté Anny se bude konat v sobotu 25. 7. – Malá
pouť a v neděli 26. 7. – Velká pouť na tradičním místě u
Svaté Anny u Pohledu. Parkování v obou dnech zajištěno.

Bohoslužby v době pouti:
Sobota 25. 7. Malá Pouť, kostel sv. Anny
9:00, 10:30 Mše svaté
Neděle 26. 7. Velká Pouť, kostel sv. Anny
7:30, 9:00, 10:30 Mše svaté
Oslavy 140 let založení SDH v Pohledu se budou konat v
sobotu 5. září. Součástí oslav bude prohlídka hasičské
zbrojnice a křest nového dopravního automobilu.

ČÁPI NA KOMÍNĚ
Pravidelně každý rok na konci března na komín bývalého
lihovaru v obci přilétá pár čápů bílých. V letošním roce přilétli
s několikadenním zpožděním. O své hnízdo vždy svádějí
souboje s dalšími mladými čápy, ale hnízdo si obhájili. Pro
čápy nepříznivé počasí začátkem června bylo zřejmě
důvodem, proč 15. června bylo pod komínem nalezeno mrtvé
mládě. Další mláďata zatím nejsou pozorovatelná. Zřejmě se
tak bude opakovat minulý rok, kdy se páru nepodařilo
odchovat ani jediné mládě z důvodu nepříznivého počasí –
deště a chladu.
Pro veřejnost se stali čápi symbolem obce a dospívání
mláďat a péče rodičů o ně zajímavým objektem pozorování.
Ráno 17. června byl u transformátoru v Přibyslavské ulici
nalezen dospělý jedinec čápa bílého, uhynul po zásahu
elektrickým proudem. Nebyl to však jedinec z „našeho“ páru,
který má hnízdiště na lihovarském komíně.
(MiK)

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.
Na zasedání konaném 11. 5. 2020
Zastupitelstvo obce Pohled schválilo:
 program zasedání Zastupitelstva obce Pohled dne 11. 5.
2020.
 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE12-2007392/VB/1, mezi Obcí Pohled, IČO: 00268062,
Revoluční 39, 582 21 Pohled (povinná) a ČEZ Distribuce,
a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV Podmokly (oprávněná), na akci „Pohled, Simtany – rek.
Vedení VN 2171“.
Zastupitelstvo obce Pohled rozhodlo:
 o směně ideálního podílu obce Pohled 18/838 na pozemku
p. č. 293/1 o celkové výměře 8 885 m2, lesní pozemek, v k.
ú. Antonínův Důl, zapsaný na LV 291 u Katastrálního úřadu
pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Jihlava, za ideální
podíl 18/838 na pozemcích p. č. 637/1 lesní pozemek, p. č.
637/2 lesní pozemek, p. č. 639/2 lesní pozemek, p. č. 640/2
lesní pozemek, p. č. 661/4 lesní pozemek, p. č. 1992/2
lesní pozemek, p. č. 2022/3 lesní pozemek, p. č. 2022/4
lesní pozemek, p. č. 2022/5 lesní pozemek, p. č. 2824/67
lesní pozemek, p. č. 2825/66 lesní pozemek v k. ú. Štoky,
na listu vlastnictví číslo 1352; na pozemcích p. č. 456/11
lesní pozemek, p. č. 495/13 lesní pozemek a p. č. 605 lesní
pozemek v k. ú. Studénka u Štoků, na listu vlastnictví číslo
974; na pozemku p. č. 421/2 lesní pozemek v k. ú. Pohled,
na listu vlastnictví číslo 740 a na pozemku p. č. 608/2 lesní
pozemek v k. ú. Střítež u Jihlavy na listu vlastnictví číslo
313; o celkové výměře 88 479 m2, zapsány u Katastrálního
úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Havlíčkův
Brod a Katastrálního pracoviště Jihlava, ve vlastnictví
společnosti LCJ Invest, a.s., IČO 247 53 173, Hvězdova
1716/2b, Nusle, 14000 Praha 4. Náklady na sepsání
smlouvy a vklad do katastru nemovitostí hradí společnost
LCJ Invest, Praha 4.
 o směně ideálního podílu obce Pohled 18/1676 na
pozemku p. č. 170/2, o celkové výměře 7 807 m2, lesní
pozemek a pozemku p. č. 174/1, o celkové výměře 21 500
m2, lesní pozemek, vše v k. ú. Pohled, zapsané na listu
vlastnictví číslo 531, u Katastrálního úřadu pro Vysočinu,
Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod, za ideální podíl
18/838 na pozemku p. č. 420/1, o výměře 13 890 m2, lesní
pozemek, v k. ú. Termesivy (vzniklý oddělením
geometrickým plánem č. 469-1187/2017 z pozemku p. č.
420, lesní pozemek, v k. ú. Termesivy, zapsán u
Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště
Havlíčkův Brod), ve vlastnictví fyzické osoby, Pohled.

Náklady na pořízení geometrického plánu, sepsání
smlouvy a vklad do katastru nemovitostí hradí fyzická
osoba, Pohled.
 o pronájmu částí pozemků ve vlastnictví Obce Pohled, IČO:
00268062, Revoluční 39, 582 21 Pohled (pronajímatel),
zapsaných na LV 10001, u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod, p.č.
308/9 v k. ú. Pohled, p.č. 46/2, p.č. 1, p.č. 38, p.č. 49/3, p.č.
GP 69/8, p.č. 46/3 v k. ú. Simtany, o celkové výměře 1 691
m2, za cenu 21 701 Kč, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO:
65993390, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4 (nájemce), na
akci „I/19 Simtany – úprava tělesa silnice“ a zároveň
schvaluje nájemní smlouvu č. 12MP-003234.
 o prodeji trvalých porostů ve vlastnictví obce, na pozemcích
ve vlastnictví obce Pohled p. č. 1, p. č. GP 69/8 a p. č. 46/2
v k. ú. Simtany, za cenu 79 471 Kč, Ředitelství silnic a
dálnic ČR, IČO: 65993390, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4,
v rámci akce „I/19 Simtany – úprava tělesa silnice“ a
schvaluje kupní smlouvu č. 12-MP003239.
 o změně dodavatele energií, elektřina – MND a.s., IČO:
28483006, Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín (Moravské
naftové doly), plyn – CARBOUNION BOHEMIA,spol. s r.o.,
IČO: 25692917, Václavské náměstí 846/1, 110 00 Praha 1,
Nové Město.
 o výběru zhotovitele a o realizaci akce „Sklad obce Pohled
– fasáda“ firmou Milan Zych - zednictví, IČO 72854511,
Šlapanov 180, 582 51 Šlapanov.
 o koupi bifázického defibrilátoru s podporou masáže srdce
ZOLL AED Plus do vlastnictví obce za cenu 43 342 Kč, od
firmy OMS-MEDI s.r.o., IČO: 46580379, Sedliště 384, 739
36 Sedliště.
 o koupi osobního automobilu Škoda Felicia Kombi LXI pro
potřeby pracovníků údržby obce, od fyzické osoby,
Bartoušov, za cenu 25 000 Kč.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
 Rozpočtová opatření č. 2/2020 a č. 3/2020.
 informace o činnosti obce a obecního úřadu v době
nouzového stavu v souvislosti s pandemií koronaviru
COVID-19.
 informace o vybavení a akceschopnosti Jednotky požární
ochrany obce Pohled.
Zastupitelstvo obce udělilo:
 plnou moc starostovi obce Ing. Milanu Klementovi,
Zahradní I 189, 582 21 Pohled, k zastupování obce Pohled
(akcionář) na Valné hromadě akcionářů obchodní
společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE
Odpadové hospodářství je problematika, která se obce a jejích občanů dotýká dnes a denně. Povinná agenda, která ji provází, je
značnou administrativní zátěží, podává však data, která mluví jasně… Odpadů produkujeme čím dál víc a jejich odvoz a likvidace je
čím dál dražší. V roce 2019 za odvoz a likvidaci odpadů obec zaplatila celkem 538.554 Kč. Část hradí občané formou poplatku, část
doplácí obec z rozpočtu a v následujících letech neplánuje svozy dotovat částkou vyšší než dosud. Pro představu – platí se odvoz
popelnic s komunálním odpadem, podle váhy se platí za uložení tohoto odpadu na skládce. Platí se za odvoz a uložení bioodpadu,
velkoobjemového i nebezpečného odpadu. Platí se za vysypání a odvoz každého kontejneru s tříděným odpadem – bez ohledu na to,
jestli např. v kontejneru na plasty jsou lahve sešlapané a kontejner beze zbytku využitý, nebo nesešlapané a platí se tak za vysypání
a odvoz vzduchu… Za tříděný odpad ale obec zpět obdrží alespoň příspěvek od společnosti Eko-kom, díky kterému se náklady na
odpady snižují, a nemusí tak být zvyšovány poplatky občanům. Nejen z ekonomického pohledu je tedy lepší, když lidé odpad třídí a
odevzdávají do barevných kontejnerů. Když už takový člověk není líný, odpady třídí a donese na sběrné hnízdo, jak je možné, že se
papír objevuje v plastech a naopak, barevné sklo mezi bílým??? To je jako účastnit se závodu a zastavit se před cílovou páskou.
Výsledek pro obec? Znehodnocený kontejner – nejenže obec nedostane ani korunu příspěvku, naopak zaplatí jako za odvoz
komunálního odpadu. O recyklaci tříděného odpadu bylo řečeno mnoho a kolují i různé fámy. Recyklování odpadu je trh jako každý
jiný, vyvíjí se a mění, musí reagovat na nově nastalé okolnosti, vyvíjejí se i technologie, vznikají nové výrobky z recyklovaného
odpadu. Bohužel ne dost rychle. Ke změně však může dojít ze dne na den, to jsme si všichni právě prožili díky pandemii koronaviru.
Dotkla se i odpadového hospodářství – děti i dospělí jsou doma, domácnosti chrlí odpad… Co s tím?? Předpokládám, že se nikdo
nechce v přírodě dívat na odpadky, nikdo se nechce dívat ani na povalující se nepořádek z odpadu v obci, nikdo za „popelnice“
nechce platit víc, než je nutné. Je tedy jasné, že nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne! Mysleme na to už při nakupování. A
ten vzniklý odpad třiďme všichni! Je to zatím to nejrozumnější, co pro přírodu, sebe i celou naši obec můžeme udělat.
(PD)

Mapový portál MAPOTIP
Na webových stránkách obce nově
naleznete přístup na mapový portál
naší obce MAPOTIP. Díky němu
velmi snadno zjistíte informace
z katastru nemovitostí, např. hranice
parcel, pozemky v majetku obce nebo
státu, druhy pozemků, jejich čísla a
výměry, čísla popisná budov atd.
Můžete se pohybovat v aktuálních
ortofotomapách,
ale
nahlédnout
můžete také do map starších a
sledovat tak změny, které v obci
proběhly. Velmi snadné je i nahlížení
do územního plánu obce. Zobrazíte si,
kudy v obci vede například vodovod

nebo telekomunikace. Postupně budou
přidávány pasporty, tj. přehled o
vybavení obce, např. lampy veřejného
osvětlení, místní rozhlas apod. Aktuálně
zpracováváme data místního hřbitova,
tj. přehled jednotlivých hrobových míst
včetně jejich fotografií, které budou
z mapového portálu také přístupné.
Práce s mapovým portálem je intuitivní,
součástí je i přehledný návod (např.
historické mapy ale zatím nemáme) a
používání je pro občany zcela zdarma.
Věříme, že se mapový portál Pohled
stane užitečným zdrojem informací. Na
www naleznete v sekci „OBEC“. (PD)

REGIONY SOBĚ
Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o.p.s., jejímž je obec
Pohled členem, se zapojila do projektu Národní sítě Místních
akčních skupin České republiky s názvem REGIONY SOBĚ.
Jedná se o projekt na podporu lokální ekonomiky skrze
prezentaci
místních
podnikatelů
na
webu
http://www.regionysobe.cz/. Zde si každý může vyhledat
podnikatele a podniky z různých odvětví (obchody a prodejny
- potraviny a přírodní produkty - řemesla - rukodělné výrobky služby - stravování a ubytování), a to nejenom ty, kteří působí
na území MAS Havlíčkův kraj, ale i po celé České republice.
Zákazník získá přehled o službách, které určitá lokalita nabízí,
ale také např. možnost kontaktovat podnikatele a podpořit ho
koupí voucheru. Cílem není jen propagovat tisíce drobných
regionálních producentů, ale vytvořit i unikátní databázi toho
nejkvalitnějšího, co české regiony nabízí a co je třeba
zachovat a podporovat.
Prezentace každého podnikatele na webu bude zdarma a
bude zahrnovat identifikační a kontaktní údaje, informace o
činnosti a sortimentu, fotografie a umístění na mapě ČR.
V případě, že máte zájem o prezentaci na webu REGIONY
SOBĚ, prosím, kontaktujte správce webu Kateřinu
Niklfeldovou, telefon 722 945 540, na e-mailové adrese
niklfeldova@havlickuvkraj.cz.
FORMULÁŘ k vyplnění naleznete na www.havlickuvkraj.cz
v sekci Aktuality. K vyplněnému formuláři přiložte do přílohy
také fotografie ke zveřejnění. Vyplněné formuláře zasílejte na
e-mailovou adresu: niklfeldova@havlickuvkraj.cz
Cílem kampaně je pomoc venkovským regionům, aby byly
více odolné, soběstačné, tedy méně závislé a tím snad i více
svobodné.

Lokální ekonomika je způsob hospodaření, který přednostně
využívá místních zdrojů materiálních, energetických i lidských
k uspokojení místních potřeb. Lokální ekonomika
zjednodušeně představuje místní produkci pro místní spotřebu
(zboží i služby) a jejím předpokladem je fungující místní trh.
Představme si místní ekonomiku jako vědro. Abychom vědro
naplnili, potřebujeme do něj dostat vodu (peníze). Když je
vědro plné, ekonomika vzkvétá. Ale – vědro lokální (místní)
ekonomiky je plné děr, kterými peníze ekonomiku opouštějí.
Jsou to peníze místních obyvatel vynaložené na zboží a
služby, které buď v místě nikdo neposkytuje, konzumenti o
něm neví nebo jej nepreferují. Zalepení těchto děr a udržení
peněz v systému co nejdéle, místní ekonomiku zlepšuje a
posiluje. A právě místní lidé mohou stav místní ekonomiky
zlepšit.
Právě prožitá krizová situace nás naučila, že v některých
ohledech je rozumné spoléhat se sami na sebe. K rozvoji
regionu můžeme přispět také my všichni! Silní lidé dělají silný
region!

(PD)

◦•● AKTUÁLNĚ Z OBCE ●•◦
HŘBITOV – OPRAVA PUMPY
Dlouhodobým problémem obce, jako vlastníka a správce
hřbitova, je zajištění dostatku vody na hřbitově. Vodu lze brát
ze studny, mechanicky pumpou, nebo ze dvou kohoutů
umístěných ve zdi hřbitova, kde voda vytéká samospádem a
jedná se o vodu z horního rybníka vedle hřbitova. Množství
vody v rybníku je závislé na srážkách, protože rybník má
pouze drenážní přítok vody a spodní pramen, a během léta se
stává, že hladina poklesne a voda do přívodního potrubí
neteče vůbec nebo jen malým tlakem.
Studna na hřbitově je kopaná, má hloubku 8 m, vydatnost
pramene je malá, protože vody v ní je v jarním období pouze
do 1 m výšky. Přestože jsou do studny svedeny okapy kaple,
stává se v letním období, že hladina vody poklesne pod sací
výšku koše pumpy. Stav pumpy byl také neuspokojivý a
nedařilo se ji udržet plně funkční. V březnu proto byla pumpa
kompletně opravena odborníkem panem Smutným z Chrasti a
je již zcela funkční. Díky jemu se podařilo odstranit technické
problémy pumpy, ale když voda ve studni není, nelze
očekávat, že poteče…
(MiK)

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A NÍZKÉ NAPĚTÍ ULICE LIHOVARSKÁ
Firma Osvětlovací a energetické systémy a.s., Praha v červnu
realizovala pro ČEZ Distribuce přeložku vrchního vedení
nízkého napětí (NN) z betonových sloupů do země v části
ulice Lihovarská od skleníku k faře. Obec této plánované akce
využila, připravila projektovou dokumentaci, získala potřebné
povolení a po dohodě s ČEZ zrealizovala nové veřejné
osvětlení v ulici. Původní bylo demontováno (3 betonové
sloupy, 3 ks světel, cca 70 m vedení) a nově je vedeno
souběhem s vedením NN v zemi. Firmou Elektroslužby
Havlíčkův Brod byly osazeny 3 ks 6m ocelových stožárů se
svítidly. Obec společnými akcemi s ČEZ Distribuce pokračuje
v rozšiřování veřejného osvětlení v obci a výměně vzdušného
vedení, betonových sloupů a zastaralých svítidel za kabelové
vedení v zemi, nové ocelové sloupy a ekonomická svítidla.
(MiK)

DOVYBAVENÍ KOMUNÁLNÍ TECHNIKY OBCE

I/19 SIMTANY – ÚPRAVA TĚLESA SILNICE

Zastupitelstvo obce na letošní rok rozhodlo o pořízení
techniky pro sekání trávy na pozemcích veřejných prostranství
obce (v Pohledu, Simtanech, Rouštanech, u Svaté Anny,
areál rybníka Koupaliště), podél místních komunikací a cest
(lipová alej, obchvat Rouštan, Pohled nádraží – Simtany, …)
atd. Zakoupená technika je kompatibilní s pořízeným
malotraktorem New Holland Boomer 25, který je určen také
pro zimní údržbu. Na sekání trávy byly pořízeny stroje značky
DABAKI, a to závěsný mulčovač za 31.000,-- Kč a závěsný
příkopový mulčovač za 33.000,-- Kč. Vše bylo plně hrazeno
z rozpočtu obce.
Po dvanácti letech užívání skončila životnost obecního
osobního automobilu Škoda Felicia kombi, který se
pracovníkům obce v našich podmínkách osvědčil ve všech
obdobích. Proto byl v květnu opět nahrazen Škodou Felicia
kombi za cenu 25.000,-- Kč.
(MiK)

Od 4. května je uzavřena pro veškerý provoz část silnice I/19
mezi obcemi Pohled a Simtany z důvodu úpravy tělesa
komunikace. Tato etapa úpravy tělesa navazuje na etapu
realizovanou v Simtanech v loňském roce. Stávající
komunikace svými parametry a technickým stavem
neodpovídá potřebám a významu této silnice I. třídy. Upraven
bude úsek v délce 620 m ze zatáčky v Simtanech, dále nad
Simtanským rybníkem, až za propust vodoteče pod rybníkem
Koupaliště. Povrch silnice v tomto úseku směrem k rybníku
vykazuje poruchy způsobené sesouváním krajnice a svahu
silničního tělesa v důsledku nefunkčního systému odvodnění
(zanesené příkopy a propustky). Vozovka bude rozšířena do
zářezové strany, tzn. vlevo ve směru na Simtany. Zde bude
zřízen nový odvodňovací příkop, který bude zaústěn do
propustků. V celém úseku budou kompletně vyměněny
vozovkové vrstvy a také bude sanováno podloží. Na vodoteči
z rybníka Koupaliště bude zbudován nový rámový propust.
Komunikace bude osazena svodidly a provedena výsadba
zeleně v rámci stavby. Úpravu realizuje firma SKANSKA,
která výborně realizovala i úpravu v Simtanech v roce 2019.
Termín realizace stavby je do 30. 11. 2020. Obec věří, že
dočasné omezení provozu mezi obcemi povede k zásadnímu
zlepšení provozu v tomto úseku, a nová silnice bude velkým
přínosem pro občany obce, motoristy a ostatní účastníky
provozu.
(MiK)

POHLED – KANALIZACE A ČOV, VODOVOD POHLED

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE
ZO rozhodlo v minulém roce o pořízení nového územního
plánu (ÚP) obce. Vybraným zhotovitelem – projektantem
Martinem Dobiášem, Havlíčkův Brod, byl zpracován návrh pro
společné projednání návrhu s dotčenými orgány. V současné
době probíhá vyhodnocení stanovisek a připomínek
dotčených orgánů. Další etapou bude zveřejnění a veřejné
projednání návrhu ÚP a případné opakování veřejného
projednání. Následovat bude vydání územního plánu.
Z důvodu, že lhůty v jednotlivých krocích pořízení ÚP jsou 1
měsíc ze zákona a další lhůty jsou na zpracování, nelze
přesně stanovit termín vydání ÚP schválením zastupitelstva
obce. Informace o jednotlivých fázích zpracování a projednání
budou zveřejněny na úřední desce obce u OÚ a elektronické
úřední desce.
(MiK)

Naše Obec, jako investor a současně i jako zadavatel
stavební zakázky s názvem POHLED – KANALIZACE A ČOV,
VODOVOD POHLED, zveřejnila prostřednictvím svého
zástupce Eurotender s.r.o., Poděbrady v průběhu února
letošního roku ve Věstníku veřejných zakázek a na svém
profilu zadavatele Oznámení o zakázce, kterým vyzvala
neomezený počet stavebních dodavatelů k účasti ve
výběrovém řízení – v soutěži. Předpokládané finanční výše
zakázky činí cca 100 mil. Kč bez DPH, a to s významnou
spoluúčastí Ministerstva zemědělství ČR.
Soutěž je vypsána jako dvoukolová, kde v prvním kole
podávají dodavatelé tzv. žádost o účast a prokazují svoji
kvalifikaci, aby měla naše Obec jistotu, že se soutěže zúčastní
firmy, které jsou kapacitně a hlavně odborně schopné zakázku
splnit.
Ve druhém kole jsou firmy, které prokázaly kvalifikaci vyzvány
k podání nabídek, kde rozhodujícím a současně jediným
kritériem výběru je nejnižší nabídková cena.
Toto kritérium jsme zvolili z logických a úsporných důvodů a
dokonce v zadávacích podmínkách jsme i uvedli, že pokud by
nejnižší nabízená cena byla nepřijatelně vyšší než náš
předpoklad, může být soutěž zrušena, a to bez nároků na
jakékoliv vyrovnání vůči účastníkům soutěže.
V průběhu prvního kola soutěže jsme obdrželi celkem 5
žádostí o účast, kde čtyři dodavatelé byli vyzváni k doplnění
kvalifikace, z toho jeden z nich, který měl ve své žádosti
podstatné chyby, požádal z důvodu koronavirové krize o
prodloužení námi stanoveného základního termínu, čemuž
jsme vyhověli. Ani v náhradním termínu však plnohodnotně
kvalifikaci neprokázal, proto byl v souladu se Zákonem o
zadávání veřejných zakázek vyloučen.
V současné chvíli proto pokračují v soutěži čtyři stavební
firmy, kterým byla dne 7. 6. 2020 odeslána Výzva k podání
nabídky s termínem odevzdání nejpozději do 6. 7. 2020.
Následně pak bude hodnotící komisí proveden výběr
nejvhodnější, tedy nejlevnější nabídky, a po schvalovacím
procesu, kde budeme posuzovat zejména finanční možnosti,
a po následném 15ti denním nabytí právní moci, budeme
případně schopni podepsat Smlouvu o dílo s vítězným
dodavatelem a zahájit v co nejkratším termínu vlastní stavební
práce.
(MiK)

◦•● VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ NAROZENÝCH V ROCE 2019 ●•◦
V sobotu 6. 6. 2020 se v klubovně hasičské zbrojnice uskutečnilo vítání nových občánků obce Pohled narozených v loňském roce.
6 nových občánků, tentokrát samé chlapce, letos vítal starosta Ing. Milan Klement. V době plánování vítání platila nařízení vlády
omezující konání obdobných akcí, proto i letošní vítání občánků probíhalo nezvykle. Děti a jejich rodiny byly rozděleny do 3 skupin,
vítány byly postupně, a také program byl zkrácený, s omezeným počtem účinkujících. S recitačním programem vystoupily
členky dramatického kroužku Pokustón Leona Dvořáková a Valerie Houfová, klavírní skladby zahrála Karolina Mišurová. Nechyběly
však tradiční dárky, rodiče obdrželi malý finanční příspěvek, maminky hezkou kytičku a dětičky krásnou klasickou dřevěnou hračku a
hrníček se svým jménem.
Využíváme této cesty k poděkování p. Janu Novotnému ml., který již od roku 2006 každoročně připravuje a krásně maluje Pamětní
knihu - zápisy v ní neodmyslitelně patří k obřadu vítání občánků. Děkujeme!
(PD)

Šimon Adamec s rodiči

Michal Krčál s rodiči

Jan Bačkovský s rodiči

Jiří Langpaul s rodiči

Jan Netolický s rodiči

Štěpán Netolický s maminkou

INFO Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Mateřská škola byla 16. 3. 2020 uzavřena z důvodu pandemie COVID-19. Provoz byl za stanovených podmínek zřizovatelem a
mateřskou školou obnoven 21. 5.2 020 a bude pokračovat v omezeném provozu do 10. 7. 2020. V současné době dochází 12 dětí a
jsou dodržovány stanovené hygienické podmínky doporučené ministerstvem školství a ministerstvem zdravotnictví. V době přerušení
provozu také proběhl zápis do mateřské školy a za stanovených podmínek byly přijaty 3 děti. Docházku v naší mateřské škole ukončí
6 dětí, které budou nastupovat do základních škol v Havlíčkově Brodě a Přibyslavi.
Za kolektiv mateřské školy přejeme krásné a pohodové léto a hlavně pevné zdraví.
Leona Čermáková, ředitelka školy

PETROVA SAMOTA U LESA, ANEB SAMOTA BEZ LESA.
Převážnou část života jsem prožil v Praze, kde jsem koncertoval přes tehdejší agenturu Pragokoncert v pražských chrámech a též i
v zahraničí. Po rozpadu Pragokoncertu mě zastupuje hudební agentura Anima, kterou vlastní žena a syn. Druhý syn je vlásenkář a
maskér. Co umí je například vidět ve filmu Jak jsem obsluhoval anglického krále.
A nyní pojďme k nadpisu článku.
Vždy se těším na krásné, klidné prostředí u lesa a na rodnou chalupu.
Samozřejmě, když děti byly malé, tak dle času dojížděla celá rodina.
Proč o tom píši? Každý vidí, jak dopadají lesy napadené kůrovcem.
Les za chalupou přestává existovat, na více než polovině plochy jsou
stromy vykáceny a odvezeny, zůstávají jen holiny a nepořádek.
Co dodat? Víme, že les byl vcelku upravený, včetně cest, dobře se
chodilo mezi stromy. Proto byl využíván i k procházkám. Když si
vzpomenu na houbaře – přišla sezóna a každý měl radost z toho, co
nasbíral. Les byl totiž známý jako houbařský.
U chalupy je oplocený rybníček, do kterého přitéká voda z nedaleké
studánky. Studánku udržujeme v čistotě, má přístřešek i nádobu.
Voda má podobné složení jako ta svatoanenská, která prý zmizela.
Loni zel rybníček prázdnotou, protože studánka málem vyschla.
Vzhledem ke kůrovcové kalamitě letos voda kupodivu opět přitéká a
rybníček je zatím plný. Určitě hodně napomohlo i množství srážek
v uplynulých týdnech.
Co bude dál? Myslím, že to asi ukáže v budoucnu jen čas.
František Petr, koncertní varhaník

HASIČI
Obvyklé dění se v posledních měsících zastavilo také u hasičů. Vzhledem ke všem vládním opatřením jsme museli odložit termín
oslav 140 let od založení sboru. Dále byly zrušeny tréninky a veškeré pohárové a postupové soutěže, takže se neuskutečnily
plánované květnové soutěže v Pohledu. Vzhledem k přetrvávajícím omezením neuspořádáme ani červnový noční pohár v útoku
dospělých. Další plánovanou akcí byl zájezd na začátku září, ten jsme se ale s ohledem na nejistou situaci, rozhodli zrušit.
V rámci možností, které v dané chvíli byly, se někteří naši členové z řad dětí i dospělých podíleli na vyčištění obce a okolí komunikací.
Stačilo vzít zbytek rodiny, roušku, pytel a rukavice a vyrazit sbírat odpadky. S postupným rozvolňováním opatření se nám podařilo
sesbírat kameny na polích firmy Osiva.

Další z akcí bylo prověření akceschopnosti výjezdové jednotky, při které bylo ověřeno, že její členové dokáží čerpat vodu z rybníka
pomocí různé techniky. Toto bývá zapotřebí v případě nutnosti doplňovat cisterny Hasičského záchranného sboru při rozsáhlejších
požárech, například lesních porostů. Naše jednotka je zařazena v kategorii JPO V. Tyto jednotky v podobných situacích nebývají v té
„první linii“, ale jsou právě nápomocni profesionálním hasičům.

V současné době už zase probíhají tréninky dětských i dospělých družstev. Kromě toho jsme udělali úpravy na dráze na fotbalovém
hřišti.
A co nás čeká v nejbližší době? Společně s ostatními spolky se na konci června budeme podílet na organizaci zábavného odpoledne
pro děti. V polovině července by se měla rozjet Rebel HB liga dospělých a dorostu. O pouti se tradičně postaráme o parkování v
blízkosti areálu u Svaté Anny a také o občerstvení při sousedském posezení.
Na sobotu 5. září vás společně s Obcí Pohled zveme na oslavy 140 let od založení sboru. Součástí oslav bude prohlídka hasičské
zbrojnice a křest nového dopravního automobilu. Začátek před obecním úřadem, čas bude ještě upřesněn a zveřejněn na obvyklých
místech.
Za všechny hasiče přeju dětem hezké prázdniny a dospělým příjemné léto.
Aneta Kudlová

Z ČINNOSTI ČERVENOKŘIŽÁKŮ
Bohužel i nám covid-19 výrazně narušil naší červenokřižáckou
aktivitu, kterou jsme na toto období měli naplánovanou. Měl
probíhat opět jako každý rok projekt Čistá Vysočina. Naši
červenokřižáci se k tomuto projektu postavili s ohledem na
bezpečnost po rodinách, a v rouškách, při procházkách čistili
naší obec. Svědomitě pak doma nasbíraný odpad roztřídili.
Velice tímto děkuji všem červenokřižákům a jejich rodinným
příslušníkům, kteří se této „akce“ účastnili.
Poslední květnový víkend byli naši dva členi vysláni na školení
Zdravotníka zotavovacích akcí. Školení probíhalo v AZ Centru v
Havlíčkově Brodě. Následně pak v úterý Monika Ondráčková a
Petr Eis úspěšně toto školení absolvovali a složili závěrečnou
zkoušku. Gratulujeme!
Za všechny červenokřižáky Vám přeji krásné nadcházející léto a
doufám, že se brzy uvidíme na společných akcích v naší obci.
Za MS ČČK
Aneta Eisová

SRDP
Koronavirus a s ním spojená omezení ovlivnila i naši činnost.
Nemohli jsme tak uspořádat oblíbené Zámecké Velikonoce ani
tradiční Čarodějnice… Ve spolupráci s obcí a ostatními spolky
organizujeme alespoň Zábavné odpoledne, které se uskuteční
v sobotu 27. června, a na které jste se svými dětmi srdečně
zváni. Na programu se tentokrát nebudou podílet žádní externí
hosté, bude mít formu známé hry šipkovaná. Skupiny dětí pod
vedením kapitána vyrazí na trasu, cestou budou plnit různé
úkoly, o které se postarají jednotlivé spolky. Po návratu do cíle
budou děti odměněny, budou si opékat špekáčky a bavit se.
Start proběhne obdobně jako při Pohádkovém lese – jednotlivé
skupiny se vydají na trasu v časových intervalech mezi 14. a 15.
hodinou. Doprovod rodičů je samozřejmě možný. Doufejme, že
nám bude přát počasí, občerstvení a dezinfekční prostředky jsou
zajištěny . Přijďte, těšíme se na vás!
Tradiční zářijový výlet zatím neplánujeme.
Dále pokračuje sběr starého papíru, vždy 1. sobotu v měsíci –
tedy 4.7.; 1.8.; 5.9.
Za Sdružení rodičů, dětí a přátel obce Pohled přejeme všem
krásné léto, dětem pěkné vysvědčení a prázdniny plné bezva
zážitků.
Petra Dvořáková

ZE SOKOLÍHO HNÍZDA
Po sportovní stránce je to u nás tento rok bída vlivem koronaviru.
Takže se od uvolnění opatření scházíme jednou týdně na
tréninky. V červenci zahájíme klasickou letní přípravu pod
vedením Jirky Poláka a nová sezona by měla začínat 9. srpna.
Do nové sezony přihlašujeme tým mužů a opět budeme mít
spojenou mládež. Přípravky s Dlouhou Vsí, žáky s Českou Bělou
a dorost s Mírovkou. Od nové sezony se k nám vrací Petr Slanař
z Havl. Brodu, Jakub Miřátský z hostování v Přibyslavi a
v jednání je návrat Radka Zycha ze Šlapanova. Odchází Pavel

Rérych za kopec do Dlouhé Vsi a do fotbalového důchodu Petr
Siebenburger
Odehrajeme přátelské zápasy 20. 6. od 16 hodin s Dlouhou Vsí,
11.7 Mírovka, 1.8 Chotěboř a je přihlášený krajský pohár. Vše
v Pohledu. Časy utkání budou vyvěšeny na plakátech.
V budování klubovny nezahálíme a stavíme a stavíme.
Docházka na brigády je velice dobrá, ale bohužel pořád ti stejní
nadšenci, za což jim patří obrovský dík. Někdy už tečou i nervy,
ale hlavně převládá sranda a zdravé hecování. Nyní jsme ve fázi
pokládky stropu a přípravy dřeva na krovy. Bohužel se kvůli
stavebním pracím na klubovně v létě neuskuteční tradiční
pouťová zábava na hřišti.
Těšíme se na Vaši účast a podporu při fotbalových utkáních.
Jan Růžička

ZAHRÁDKÁŘI
Počasí zatím letos naděluje dostatek srážek, takže na
zahrádkách nám to pěkně roste. Bohužel i plevel. Také slimáci
se radují, a tak nezbývá než bojovat všemi dostupnými
prostředky, abychom zachránili svoji úrodu. Koronavirová krize
nám opět připomněla, jaká je to výhoda, mít vlastní zahrádku, na
kterou se můžeme uchýlit v době, kdy se nedoporučuje
vycházet, a na které si můžeme něco vypěstovat.
Zájezd do Kroměříže jsme nemohli uskutečnit, neboť výstava
byla zrušena. Protože panuje nejistota i ohledně srpnové
výstavy, rozhodli jsme celý zájezd odložit až na příští jaro.
4. června se opět po dlouhé době sešel výbor, aby rozhodl o
osudu naší výstavy květin. Po delší diskusi, při které padaly
argumenty jak pro, tak i proti výstavě, bylo nakonec při hlasování
rozhodnuto výstavu uspořádat. Při hlasování bylo 9 členů pro 4
proti a jeden se zdržel. Výstavu jsme tedy začali urychleně
připravovat. Chceme, aby na ní návštěvníci nalezli osvědčené
vystavovatele, ale zároveň chceme přinést i něco nového.
Doufáme, že všechno dobře dopadne a že se bude výstava líbit.
Všechny srdečně zveme!
Abychom mohli co nejlépe celou akci připravit a zorganizovat,
bude před ní ještě svolána členská schůze.
Jitka Neuwirthová

KLUB DŮCHODCŮ
Upozorňujeme členy Klubu na schůzku, která se koná 24. června
2020 od 14.00 hodin na hřišti.
Divadelníci z Přibyslavi slibují, že představení, které měli odehrát
na jaře a kam jsme měli jet, se určitě uskuteční. Přesné
informace budou včas vyvěšeny ve vývěsce u OÚ Pohled.
O termínu naplánovaného zájezdu Klubu se domluvíme právě na
schůzce Klubu. I další spolky plánují akce jak pro děti, tak i pro
dospělé. Využijme možnosti setkat se a popovídat si s našimi
spoluobčany.
Marie Machová

DEFIBRILÁTOR V OBCI
Obec Pohled na své náklady zakoupila automatický defibrilátor
ZOLL AED Plus. Přístroj bude umístěn v budově OÚ a především
spolkům bude zapůjčován na různé akce, aby mohl být nápomocen
záchraně lidského života, kdyby taková situace nastala. Při srdeční
zástavě je resuscitace nejdůležitější první pomocí. Náš přístroj
spojuje funkce defibrilátoru a resuscitačního systému, v reálném
čase vyhodnocuje kvalitu kardiopulmonální resuscitace a vede
zachránce k tomu, aby masíroval správnou silou a se správnou
frekvencí.
Komunikuje v češtině, a že laického zachránce vede krok za
krokem, o tom se přesvědčili zástupci všech spolků, kteří se
zúčastnili školení obsluhy. Za proškolení děkujeme ředitelce ČČK
Havlíčkův Brod paní Iloně Loužecké. Zbývá si jen přát, abychom
AED ve skutečnosti nepotřebovali použít…
(PD)
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