3/2020

Čtvrtletník
Tel. hospodářka
569 432 821

27.
září 2020
Čtvrtletník

Tel. kancelář starosty
569 439 218

Obecní úřad Pohled
úřední hodiny:

Elektronická podatelna
podatelna@obecpohled.cz

Pondělí
Středa

7.00 – 17.00
7.00 – 17.00

Milí čtenáři,
držíte v rukou podzimní číslo Pohledských listů, které Vám jako vždy přináší přehled dění v obci za právě
uplynulý čtvrtrok a výhled na další měsíce. Jak asi tušíte, koronavirus, který ovlivnil život každého z nás,
velmi zasáhl i společenský život v obci. Přesto se díky rozhodnutí zastupitelstva obce konala tradiční
svatoanenská pouť a také vydařené Pouťové sousedské posezení. 5. září hasiči spolu s obcí uskutečnili na
jaře odloženou, důstojnou oslavu 140. výročí vzniku sboru. Věříme, že COVID-19 ani nic jiného už
nezastaví tu nejvýznamnější akci, která nás čeká, tj. výstavbu vodovodu a kanalizace s čistírnou odpadních
vod v Pohledu.
Zastupitelstvo obce
◦•● INFOKOUTEK, ANEB CO SE CHYSTÁ V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ ●•◦









Volby do zastupitelstva Kraje Vysočina se uskuteční
v pátek 2. 10. od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 3. 10. 2020
od 8.00 do 14.00 hodin ve volební místnosti na obecním 
úřadu Pohled – v knihovně. Volební lístky budou ve volební
místnosti k dispozici. Platí povinnost mít roušku.

Pravidelné moštování začalo v sobotu 19. září a bude
pokračovat každou sobotu až do 24. října, vždy od 7.00 do
10.00 hodin.

Sběr starého papíru se bude konat na prostranství před MŠ,
vždy 1. sobotu v měsíci, tedy 3. 10.; 7. 11.; 5. 12., v době
mezi 9.00 a 10.00 hod.

Sběr železa uskuteční Sbor dobrovolných hasičů 10. října od
8 do 10 hodin. Nepotřebné železo připravte před své domy.

Kominické práce v Pohledu bude provádět Kominictví
Jaroslav Voda, Přibyslav, ve dnech 12. – 14. 10. 2020.
Kominické práce si můžete objednat nahlášením jména a
adresy na obecním úřadu nejpozději do pondělí 12. 10. do

8.00 hodin – osobně, telefonicky 569 432 821 nebo e-mailem
ou@obecpohled.cz
Sběr nebezpečného odpadu proběhne v Pohledu v úterý
27. 10. 2020 v čase 15.00 - 15.15 hodin u obecního úřadu.
Členská schůze Tělovýchovné jednoty Sokol Pohled, z. s.
proběhne 14. 11. 2020 od 14 hodin v klubovně hasičské
zbrojnice řádná
Rozsvěcení vánočního stromu proběhne v pátek 27. 11.,
tradičně v podvečerních hodinách. Podrobnosti budou
zveřejněny na www.obecpohled.cz a obvyklých místech.
Česko zpívá koledy – k této akci se obec Pohled připojí také
letos – termín bude zveřejněn.
Lampionový průvod a Mikulášskou besídku bude SRDP
pořádat, pokud okolnost dovolí. Termíny zatím nejsou určeny.

Projekt Pohled – kanalizace a ČOV, vodovod Pohled
ZO projednalo na svém zasedání dne 21. 9. 2020 Smlouvu o dílo mezi Obcí Pohled (Objednatel) a Sdružením AQUASYS spol. s r.o.
– VHST s.r.o. – POHLED – KANALIZACE A ČOV, VODOVOD POHLED, kdy zhotovitel č. 1 je AQUASYS spol. s r.o., Žďár nad
Sázavou a zhotovitel č. 2 je VHST s.r.o., Pelhřimov. Smlouva má celkem 22 stran a byla posouzena odborníkem na stavební právo.
Přílohou smlouvy je položkový rozpočet Díla (stavby), který má 227 stran. Předmětem Smlouvy je kompletní zhotovení Díla s názvem
„POHLED – KANALIZACE A ČOV, VODOVOD POHLED“. Zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech
stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla,
dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla
nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby, zejména
mezi stavební a technologickou částí stavby. Zhotovitel je povinen provést řádně Dílo ve lhůtě nejpozději do 18 kalendářních měsíců
ode dne zahájení. Ve stejném termínu je Zhotovitel povinen řádně dokončené Dílo předat Objednateli.

Výše sjednané ceny:
Cena bez DPH za dílčí část Díla POHLED KANALIZACE A ČOV
Cena bez DPH za dílčí část Díla VODOVOD POHLED
Cena bez DPH za dílčí část Díla VODOVOD POHLED – NAD TRATÍ
Cena bez DPH celkem
DPH 21%
CENA VČETNĚ DPH CELKEM

65 738 500,00 Kč
33 796 200,00 Kč
7 910 300,00 Kč
107 445 000,00 Kč
22 563 450,00 Kč
130 008 450,00 Kč

Úhrada za Dílo bude provedena do výše 90 % celkové ceny Díla bez DPH. Zbývajících 10 % (tzv. pozastávka) bude uhrazeno po
předání a převzetí řádně dokončeného Díla bez vad. Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů
pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele - obce. Záruční lhůta na Dílo je sjednána v délce 60 měsíců na
provedení díla vyjma asfaltových povrchů, na něž se sjednává záruční lhůta v délce 36 měsíců. Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo
bude hrazeno z prostředků státního rozpočtu a zavazuje se dodržet závazné údaje ve formuláři Registrace akce. Smlouva byla Obcí
podepsána 22. 9. a oběma zhotoviteli 23. 9. Dalším krokem bude předání staveniště a případné zahájení prací ještě do konce
letošního roku.
Finanční krytí akce se předpokládá v tomto rozsahu: dotace z Ministerstva zemědělství ČR (MZe) ve výši cca 60 mil Kč (bude
zpřesněna MZe), vlastní zdroje obce 20 mil Kč, úvěr a případné další zdroje cca 30 mil. Kč.
Zastupitelstvo obce předpokládám, že majitelé nemovitostí se budou finančně podílet na nákladech spojených s projektováním a
povolováním kanalizačních přípojek, a to jejich veřejných částí. Výše této spoluúčasti bude určena zastupitelstvem obce po
Rozhodnutí MZe o skutečné výši poskytnuté dotace na celou akci.
(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.
Ze zasedání 22. 6. 2020
zjišťovacího řízení záměru „Pokračování těžby v lomu
Pohled“ zpracované podle § 6 zákona o EIA
Zastupitelstvo obce Pohled schválilo:
Ze
zasedání
6. 8. 2020
 Smlouvu o zřízení věcného břemene -služebnosti č. IE-12Zastupitelstvo obce Pohled schválilo:
2007710/VB/1 mezi Obcí Pohled a ČEZ Distribuce, Děčín, na
akci „Pohled, ohnuté střešníky, č.p. 47, KNN“.
 záměr modernizace veřejného osvětlení v obci Pohled a
podání žádosti do dotačního titulu Efekt 2021. Zároveň
 přijetí finančního daru ve výši 40 000 Kč na opravu silnice v
zastupitelstvo obce Pohled rozhoduje o zpracování dotace
ulici Nad Tratí v Pohledu od firmy Českomoravský štěrk.
Efekt 2021 firmou Ekosvětlo s.r.o., IČO: 29003903, Řípov 7,
 hospodaření a plnění rozpočtu obce Pohled za první čtvrtletí
674 01 Třebíč.
roku 2020 a rozbor hospodaření příspěvkové organizace
 zápis Jitky Neuwirthové do Kroniky obce Pohled, V. díl, rok
obce – Mateřské školy Pohled za první čtvrtletí roku 2020.
2018, na stranách 169 – 190.
 hospodaření obce a závěrečný účet obce Pohled za rok 2019
bez výhrad a zároveň bere na vědomí Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2019, ze dne 11. 5.
2020 vypracovanou Odborem kontroly Krajského úřadu Kraje
Vysočina v Jihlavě.


dle prezenční listiny z 22. 6. 2020 účetní závěrku obce
Pohled sestavenou k 31. 12. 2019, včetně výsledku
hospodaření za rok 2019. Výsledek hospodaření bude
převeden na účet 432 – Výsledek hospodaření
předcházejících účetních období.
Zastupitelstvo obce Pohled rozhodlo:






o pronájmu části pozemku ve vlastnictví Obce Pohled, p.č.
826/1, ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Pohled, o výměře
1200 m 2, na dobu určitou od 23. 6. 2020 do 30. 11. 2020, za
cenu 18 000Kč bez DPH společnosti SKANSKA a.s., Jihlava
a zároveň schválilo nájemní smlouvu.

výběr zhotovitele akce „Pohled – Kanalizace a ČOV, vodovod
Pohled“ na základě doporučení hodnotící komise, protože
předmětná nabídka sdružení dodavatelů AQUASYS spol. s
r.o., IČO: 25344447, Jamská 2488, 591 01 Žďár nad
Sázavou a VHST s.r.o., IČO: 02464471, Kouřimského 2532,
393 01 Pelhřimov, naplnila podmínky zadání a je nabídkou s
nejnižší nabídkovou cenou. Zároveň zastupitelstvo obce
Pohled pověřuje starostu obce podepsat Rozhodnutí o
výběru dodavatele veřejné zakázky „Pohled – Kanalizace a
ČOV, vodovod Pohled“.
Zastupitelstvo obce Pohled rozhodlo:


o poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč v rámci
veřejné sbírky na vybudování nové zvoničky a pořízení
obecního zvonu Obci Bartoušov.



o výběru zhotovitele a realizaci akce „Sklad obce Pohled –
betonová podlaha“, s nabídkovou cenou 638,-- Kč / m 2 bez
DPH, firmou BagiFloor s.r.o., IČO: 07794291, U Vodárny
361, 582 23 Havlíčkova Borová.

nevyhovět žádosti ze dne 27. 7. 2020, o snížení o polovinu
částky pronájmu pozemků na pouť u Svaté Anny, pana
Miloše Hoffingera, IČO: 18861270, Vrdy.



uzavřít nájemní smlouvu mezi Obcí Pohled a Josefem
Spilkou, Rozhovice, dále Milošem Hoffingerem, Vrdy, dále
Irenou Kučerovou, Pardubice, o pronájmu části pozemku
poutního místa sv. Anna v termínu 17. 7. – 31. 7. 2020.

nevyhovět žádosti ze dne 29. 7. 2020, o snížení částky
pronájmu pozemku na pouť u Svaté Anny na 1000 Kč, TJ
Sokol Pohled, z.s., IČO 46483241, Sokolská 279, 582 21
Pohled.





uzavřít nájemní smlouvu mezi Obcí Pohled a TJ Sokol
Pohled, Pohled, o pronájmu části pozemku obce p. č. 402/2,
v k. ú. Pohled, v areálu poutního místa sv. Anna v termínu
25. – 26. 7. 2020.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:




informaci Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního
prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, o
oznámení o Posuzování vlivů na životní prostředí – zahájení

o výběru zhotovitele a realizaci akce „Turistická odpočívka –
Svatá Anna u Pohledu“ s nabídkovou cenou 76 500 Kč,
firmou Libor Farka, truhlářství, IČO: 14209345, Bezpalcova
747, 582 22 Přibyslav.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:


podnět fyzické osoby, Pohled ve věci
provozování Simtanského rybníka.



vyloučení účastníka zadávacího řízení na veřejnou zakázku
„Pohled – Kanalizace a ČOV, vodovod Pohled“ z další účasti
v zadávacím řízení, a to společnost INSTA CZ s.r.o., IČO:
25374311, Jeremenkova 1142, 779 00 Olomouc.

vlastnictví

a

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo:


zapojení do spolufinancování Veřejné dopravy Vysočiny za
podmínky, že se bude jednat o veškerou dopravní obslužnost
na území obce Pohled a součástí smluv budou závazné
jízdní řády, oboustranně schválené, s možností obce nahlížet
do smluvních podmínek mezi Krajem Vysočina a dopravci.

Ze zasedání 21. 9. 2020
Zastupitelstvo obce Pohled schválilo:


změnu Plánu otvírky, přípravy a dobývání pro dobývací
prostor Pohled – 05/2020, včetně Plánu sanace a rekultivace
území dotčeného těžbou, zpracovanou firmou Báňské a
měřičské služby, Blatná, pro Českomoravský štěrk, Mokrá.
Zastupitelstvo obce Pohled rozhodlo:


o prodeji části pozemku ve vlastnictví obce p.č. 674 v k.ú.
Pohled, a to dílu „d“ o výměře 42 m 2, sloučeného do
pozemku p.č. 556/1, ostatní plocha, neplodná půda, fyzickým
osobám, za dohodnutou kupní cenu celkem 2 940 Kč. Dále
rozhoduje o prodeji části pozemku p.č. 674 v k.ú. Pohled, a
to pozemku p.č. 674/2, o výměře 73 m2, ostatní plocha, jiná
plocha, fyzickým osobám, za dohodnutou kupní cenu celkem
5 110 Kč. Pozemky byly odděleny geometrickým plánem č.
658-1166/2020; o koupi části pozemku p.č. 556/1, v k.ú.
Pohled, ve vlastnictví fyzických osob, a to dílu „b“, o výměře
240 m 2, sloučený do pozemku p.č. 674/1, ostatní plocha,
ostatní komunikace, do vlastnictví obce, za dohodnutou
kupní cenu 16 800 Kč. Dále o koupi části pozemku p.č. 558/5
v k.ú. Pohled, ve vlastnictví fyzických osob, a to pozemku
p.č. 558/7, o výměře 12m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, do vlastnictví obce, za dohodnutou kupní cenu
840 Kč, a o koupi části pozemku p.č. 559/1 v k.ú. Pohled, ve
vlastnictví fyzických osob, a to pozemku p.č. 559/4, o výměře
12m 2, zahrada, do vlastnictví obce, za dohodnutou kupní
cenu 840 Kč. Pozemky byly odděleny geometrickým plánem
č. 658-1166/2020. Náklady na pořízení geometrického plánu,
sepsání smlouvy a vklad do katastru nemovitostí hradí Obec
Pohled 1/3, fyzické osoby 1/3 a fyzické osoby 1/3.



uzavřít Smlouvu o dílo na akci „Pohled – kanalizace a ČOV,
Vodovod Pohled“, s cenou díla 107 445 000 Kč bez DPH, dle
návrhu smlouvy v zadávací dokumentaci, s vítězným
uchazečem Sdružením AQUASYS spol. s r.o. – VHST s.r.o.
– POHLED – KANALIZACE A ČOV, VODOVOD POHLED, tj.
AQUASYS spol. s r.o. a VHST s.r.o., se sídlem Jamská
2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou.



o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče na veřejnou
zakázku „Technický dozor stavebníka včetně zajištění
činnosti koordinátora BOZP pro akci: Pohled – kanalizace a
ČOV, Vodovod Pohled“, jehož nabídka byla podle
hodnotících kritérií a v souladu s doporučením hodnotící
komise vyhodnocena jako nejvýhodnější s nabídkovou cenou
1 920 000 Kč bez DPH, a to uchazeče IMC projekce s.r.o.,
Velké Meziříčí a zároveň Zastupitelstvo obce Pohled
pověřuje starostu obce uzavřením příkazní smlouvy s
vítězným uchazečem dle podmínek zadávacího řízení.



o uzavření – zneprůjezdnění místní komunikace Nad Tratí v
areálu technického zázemí kamenolomu, na pozemcích ve
vlastnictví obce Pohled, p.č. 260/13 a p.č. 260/14, v k.ú.
Pohled, po ukončení hornické činnosti a následné sanaci a
rekultivaci území dotčeného těžbou v dobývacím prostoru.



uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí darovací mezi Obcí
Pohled, IČO: 00268062, Revoluční 39, 582 21 Pohled a
Českomoravským štěrkem a.s., IČO: 25502247, Mokrá 359,
664 04 Mokrá – Horákov.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:


výsledky dotazníkového šetření (září 2020) pro občany
s trvalým pobytem v obci, starší 15 let, pro potřeby tvorby
Programu rozvoje obce na období 2021 – 2030.

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ V OBCI
Zastupitelstvo obce připravilo a občanům na konci srpna doručilo
dotazník s dvaceti otázkami k aktuální situaci v obci a možné
výhledy do následujících let. Hlavním důvodem pro dotazníkové
šetření v obci je příprava Programu rozvoje obce na roky 2021
až 2030, který se stane strategickým dokumentem obce a jeho
existence je nezbytná pro možnost žádání o dotace. Dotazník
byl určen pro občany ve věku 15 let a starší, s trvalým pobytem
v obci Pohled nebo Simtany. Jednalo se tedy celkem o 625
občanů, dotazník byl doručen 608 z nich. Vrátilo se 288
vyplněných dotazníků, což je. 47,4 %. Velmi děkujeme všem,
kteří se šetření zúčastnili a své názory, postřehy a přání obci
sdělili. V dotazníku žádná otázka záměrně nesměřovala
k vodovodu a kanalizaci v obci. Začátek budování těchto sítí
v obci je za dveřmi, jsou podepisovány smlouvy a vybranému
zhotoviteli bude předáno staveniště. Z odpovědí je jasně patrné,
že právě vodovod a kanalizace je pro občany Pohledu to
podstatné, co postrádají. Výsledky dotazníkového šetření jsou
nyní zpracovávány, osobní otázky (věk, pohlaví, kde a jak
dlouho v obci žiji) pomohou zjistit rozdíly v názorech jednotlivých
skupin. Takto zpracovat Vaše odpovědi nějaký čas potrvá, níže
uvádíme to nejzákladnější z výsledků…
Dotazník vyplnilo 123 mužů (42,71%) a 161 žen (55,90%), bez
odpovědi 4 (1,39%).
Z Pohledu a Rouštan se vrátilo 243 (84,38%) dotazníků,
odevzdalo ho tedy 42,7% obyvatel Pohledu starších 15 let. Ze
Simtan a samot u sv. Anny se vrátilo 33 (11,46%) dotazníků,
odevzdalo ho tedy 58,9% obyvatel Simtan starších 15 let.
98 odpovídajících (34,03%) mají v domácnosti dítě do 18 tel, 182
odpovídajících (63,19%) dítě ve své domácnosti nemá, ve 12
dotaznících (4,17%) nebyla tato otázka zodpovězena.
Z věkové kategorie 15-29 let odevzdalo dotazník 49 (17,01%)
občanů, z kategorie 30-49 let 90 (31,25%) občanů, z kategorie
50-64 let 59 (20,49%) občanů a z věkové kategorie 65 let a
starší 88 (30,56%) občanů. 8 dotazníků (0,69%) bylo bez
uvedení odpovědi.
151 odpovídajících (52,43%) žije v obci od narození, 23 (7,99%)
se přistěhovalo v dětství, 98 (34,03%) žije v obci déle než 5 let a
11 odpovídajících (3,82%) se přistěhovalo v posledních 5 letech.
5 dotazníků (1,74) bylo bez odpovědi.
227 občanům (78,82%) se v naší obci žije velmi dobře nebo
spíše dobře, 52 občanům (18,06%) ani dobře, ani špatně a 9
občanům (3,12%) spíše špatně nebo velmi špatně.
Mezilidské vztahy v obci považuje 176 občanů (61,11%) za velmi
nebo docela dobré, 48 občanů (16,67%) za ne moc dobré, 7
občanů (2,43%) za špatné a 49 občanů (17,01%) to nedovede
posoudit. 8 dotazníků (2,78%) bylo bez odpovědi.
Na otázku „Co se Vám na naší obci nejvíce nelíbí?“ odpovídali
respondenti takto:
Odpověď
špatný stav místních komunikací a chodníků
chybějící cyklostezky do okolních obcí
nedostačující veřejná doprava (autobus, vlak)
nedostatečné možnosti pro výstavbu domů
nedostatečné podmínky pro kulturní a spol. aktivity
nezájem lidí o obec
vztahy mezi lidmi
nedostatek pracovních příležitostí
nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb
nedostatečný kulturní a společenský život
nedostatečné podmínky pro sportovní aktivity
zastaralý stav veřejného osvětlení
málo kvalitní životní prostředí
jiné: (většina chybějící vodovod, kanalizace)

počet %
113 40,50
106 37,99
103 36,92
90 32,26
85 30,47
71 25,45
42 15,05
40 14,34
28 10,04
26 9,32
25 8,96
22 7,89
19 6,81
15 5,38

Odpovědi na všechny otázky dotazníku naleznete od 2. října ve
vývěskách u obecního úřadu a vrátíme se k nim ještě
v prosincovém čísle Pohledských listů.
(PD)

POUŤ U SVATÉ ANNY
Konání letošní tradiční pouti u Svaté Anny bylo dlouho nejisté,
koronavirová opatření rušila jednu akci za druhou. Zastupitelstvo
obce se po zvážení všech okolností rozhodlo pozemky u sv.
Anny zájemcům pronajmout a nebránit konání pouti. Naše pouť
se koná v otevřeném, dostatečně velkém prostoru, lidé mají
možnost udržet si sociální odstup, obec zajistila dostupnost
dezinfekčních prostředků. Díky tomuto rozhodnutí byla
svatoanenská pouť jednou z mála akcí, kterou se podařilo
uspořádat. Počasí nakonec vyšlo a návštěvnost pouti byla mírně
vyšší než v loňském roce. Obec získala od nájemců poutního
místa nájemné v celkové výši 47.000 Kč, výdaje na 2 ks WC s
možností mytí rukou činily 5.808 Kč, uskladnění a odvoz odpadu
2.771 Kč, nákup ochranné pásky 219 Kč a projekt dopravního
značení 750 Kč. Dalším příjmem z pouti byly poplatky spolků
ČZS a SDH ze vstupného ve výši 3.058 Kč a prodej suvenýrů
obce v hodnotě 990 Kč. Celkový zisk obce z pouti činil 41.500
Kč. Děkujeme členům ČZS za prodej suvenýrů obce na výstavě
květin a SDH Pohled za zajištění parkoviště u sv. Anny.
V letošním roce, z důvodu koronaviru a plánovaných prací na
hřišti, TJ Sokol nepořádal tradiční pouťové zábavy. Obec proto
na prostranství před hasičskou zbrojnicí připravila na sobotní
večer Pouťové sousedské posezení. Vstup byl zdarma, počasí
bylo slunečné a teplé, hrála skupina Za notou a o občerstvení se
postarali hasiči. Pobavit se přišlo na 250 lidí.
(PD)

NÁSLEDKY BOUŘEK V LIPOVÉ ALEJI
Bouřka 28. 7. 2020 způsobila vyvrácení mohutné lípy u cesty ke
kostelu u sv. Anny a také zlomení lípy v Přibyslavské ulici.
Koruna této lípy spadla na zahradu, aniž by výrazněji poškodila
plot a bránu u domu č.p. 104. Došlo však ke stržení el. vedení
nízkého napětí a veřejného osvětlení, což zapříčinilo výpadek
elektrické energie v této části obce.

na ploše 1 745 m 2. Z důvodu zhoršené kvality suroviny a nárůstu
mocnosti skrývek bylo ukončeno dobývání ložiska v S-Z části
dobývacího prostoru, kde byla zahájena rekultivační činnost
spojená se založením vnitřní výsypky s kapacitou 693 400 m 3.
Do výsypky bude v průběhu zbývajícího dobývání ložiska
ukládán skrývkový materiál a materiál nevhodný k dalšímu
zpracování na finální výrobky, volná kapacita bude využita pro
ukládání dovezených inertních materiálů a hlušiny ze zemních
prací a stavebních činností v okolí lomu. Souhlas byl vydán
Krajským úřadem Kraje Vysočina, rozhodnutím ze dne 29. 3.
2018 č.j. KUJI26194/2018, OZPZ 587/2018VOPR. Důlní vody
jsou vypouštěny do povrchového toku – řeky Sázavy, s
povoleným objemem max. 40 000 m 3 za rok. Povolený objem
převyšuje o cca 30 % reálné množství vypouštěných důlních
vod. Při zahloubení lomu na úroveň 400 m n. m. nehrozí ani
ovlivnění případných individuálních zdrojů podzemní vody.
Hydrodynamické výpočty a charakter tektonického postižení
skalního masivu při SV stěně určuje, že nedojde při zahlubování
k výraznému navýšení dotace důlní vody od Sázavy do lomové
jámy. Po dotěžení zásob dojde k zaplavení vytěženého prostoru
povrchovou vodou a k vytvoření vodní plochy s přibližnou
hloubkou až 25 m a rozlohou cca 2,4 ha, v severní části s
písčitou pláží s pozvolným vstupem do vody. Po dotěžení ložiska
bude provedena demontáž a demolice úpravárenské linky.
Náklady na sanaci a rekultivaci pozemku jsou ve výši cca 10 600
000 Kč. Realizací záměru dojde k prodloužení provozu lomu o 5
– 6 let, rekultivace 5 – 7 let. Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor
životního prostředí a zemědělství, vydal dne 26. 6. 2020
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou – závěr zjišťovacího řízení č.j.
KUJI60504/2020, OZPZ 913/2020, ve kterém je popsáno
pokračování těžby v lomu Pohled.
(MiK)

I/19 SIMTANY – ÚPRAVA TĚLESA SILNICE
Stavba, kterou realizuje společnost SKANSKA a.s., pokračuje
podle harmonogramu a k zprůjezdnění silnice dojde 31.10.2020.
Nová silnice bude širší, přehlednější a bezpečnější v celkovém
úseku o délce 620 m.
(MiK)

Při další bouři 27. 8. došlo k rozlomení mohutné lípy v horní části
aleje, zbylá stojící kosterní větev byla zaměstnanci obce
pokácena.
Pády stromů se naštěstí obešly bez zranění a nezpůsobily větší
materiální škody.
(MiK)

PRODLOUŽENÍ TĚŽBY V KAMENOLOMU POHLED
V červnu obec obdržela od Českomoravského štěrku, Mokrá,
Žádost o stanovisko ke změně plánu otvírky, přípravy a dobývání
(POPD) pro dobývací prostor Pohled. Touto změnou POPD
navrhuje ČMŠ Mokrá prohloubení stávajícího lomu o 1 etáž (z
povolené kóty 415 m n. m. na kótu 400 m n. m.). Objem
vytěžitelných zásob na ploše řešené změnou POPD k 31. 12.
2019 je 576 600 m 3. Z toho 5. etáž 80 800 m 3, 6. etáž 240 800
m3, 7. etáž 255 060 m3 vytěžitelných zásob. Na ložisku je
plánován dlouhodobý průměrný roční objem těžby 250 000 t. Na
ložisku jsou plánované pouze roční úbytky zásob těžbou. Při
dalším dobývání ložiska bude postup do předpolí lomu pouze SV směrem. Téměř na celé ploše plánované těžby je provedena
skrývka, jen podél technologické linky je nutné provést skrývku

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Letošní školní rok jsme zahájili s počtem 24 dětí. Mateřskou
školu budou nově navštěvovat 4 děti ve věku 3-4 let, celkem v
tomto roce máme 12 předškoláků.
Začátek školního roku je poznamenám, tak jako ve všech
školách, preventivními opatřeními souvisejícími s COVID-19.Pro
nikoho tato situace není lehká, ale doufáme, že díky dobré
spolupráci a ohleduplnému chování rodičů a v zájmu zdraví
všech dětí, tuto situaci všichni dobře zvládneme.
Plavecký kurz prozatím není nijak omezen a probíhá standartním
způsobem, na kurz plavání jezdí 18 dětí. Další aktivity v
mateřské škole budeme plánovat podle vyvíjející se situace.
Přejeme všem pevné zdraví a krásný podzim.
Leona Čermáková, ředitelka MŠ

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
POKUS V NÁRODNÍM DIVADLE
Jedinou letošní premiéru, kterou činohra Národního divadla uvedla v historické budově, byl Sofoklův Král Oidipús. Antická tragédie
zpracovávající starou báji o krutém životním údělu muže, jenž nevědomky zabije svého otce a ožení se s vlastní matkou, aby se tak
naplnila strašná předpověď delfské věštírny. Příběh vladaře, jenž musí nastolit řád i za cenu sebezničení.
Pohledské kulturní seskupení POKUS z.s., v magickém datu, v sobotu 22. 2. 2020 uspořádalo zájezd do Prahy na výše uvedené
představení. Tehdy nikdo netušil, že toto představení bude jedno z posledních, které herci odehrají a diváci uvidí v druhé polovině
divadelní sezóny 2019/2020.

POKUS a přátelé, kteří přijali nabídku spolku a zúčastnili se zájezdu, měli jednu z báječných možností navštívit krásnou, starou
budovu Národního divadla. Vstupenky se podařilo sehnat do přízemí a tak někteří dokonce seděli v první řadě a umění hereckých
hvězd si mohli vychutnat “z první ruky.“
Cestou do Prahy jsme si připomněli historii Národního divadla, významné osobnosti Národního obrození a samozřejmě herce Jiřího
Šmahu, který v Národním divadle režíroval a 11. 5. 1915 zemřel v Pohledu.
Volný čas před začátkem představení většina účastníků zájezdu strávila v útulné kavárničce na Nové scéně Národního divadla.
Umělecké pojetí činohry Národního divadla se v současné době ubírá směrem „moderny“, a tak shlédnuté představení vyvolalo
otazníky, náměty do diskuze a více či méně spokojené diváky. Každopádně jsme moc rádi, že jsme tento zájezd stihli uskutečnit a již
teď se těšíme na další, který začneme plánovat hned, jak se situace ve společnosti uklidní.
Slibujeme každopádně, že to bude velké, výpravné a komedie !!!!.

POHÁDKOVÝ LES 2020
Následující řádky se vůbec nepíší lehce.
Po úspěchu loňského Nočního pohádkového lesa, jsme se moc
těšili na ten letošní. Přesto, že jsme se snažili termín třeba i
posunout, vždy nás dostihla hrozba „covid“. Proto jsme byli
nuceni, pro letošní rok, Noční les úplně zrušit. Na denní
Pohádkový les jsme se těšili s o to větší vervou a fantazií.
Bohužel, situace ve společnosti nás opět donutila učinit nelehké
rozhodnutí. Nechceme vědomě kumulovat velký počet lidí na
jednom místě. Přesto, že již byl ohlášený termín, tak vzhledem k
rostoucím číslům nákazy jsme nuceni i tuto akci pro děti a
dospělé pro letošní rok zrušit.
Stejně jako všichni ostatní si přejeme: „…ať už tahle blbá doba
skončí!“ Těšíme se na vás v lepších časech a prosíme,
zachovejte nám přízeň!
Pokus z.s.
POKUSTÓN
A nyní něco k našemu kroužku. Poslední schůzka se konala na
jaře, kdy jsme s dětmi nacvičovali pohádky. Bohužel se nám
nepodařilo vám je předvést, ale určitě se k nim vrátíme a oživíme
si je. V této nelehké době se chceme s dětmi opět sejít a začít
nacvičovat pásmo na rozsvěcení vánočního stromečku.
Doufáme, že tato akce proběhne.

Velmi pečlivě sledujeme nastávající situaci, a proto děti ještě
chceme nechat do konce září doma a od října se pokusíme sejít.
Datum schůzek ještě upřesníme.
Eva Hejkalová

Z ČINNOSTI ČERVENOKŘIŽÁKŮ
I naše červenokřižácká činnost byla bohužel díky COVID-19
velice omezena, přesto se nám ale podařilo v průběhu letních
prázdnin navštívit a uspořádat pár akcí.
Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod v letošním roce uspořádal
dva turnusy příměstského tábora v období 7. – 10. 7. 2020 a 27.
– 31. 7. 2020. Na těchto táborech jsme měli jako vedoucí Káťu
Hejkalovou a Kristýnku Hejkalovou a některé členy naší MS v
řadách účastníků.
Tábory pro seniory, které byly také na toto léto plánované, se
bohužel vzhledem k situaci zrušily.
Pobytový tábor pro děti se konal v termínu 1. – 8. 2020 v
rekreačním zařízení Radost u Světlé nad Sázavou. Tentokrát
bylo téma tábora Planeta Mysteria.

V duchu detektivních záhad jsme vyšetřovali po celý týden. V
sobotu jsme oprášili jména kamarádů z předchozích let, ale
naučili jsme se i jména kamarádů nových. Dále jsme děti rozdělili
do detektivních týmů a vytvářeli jsme si interiér detektivních
kanceláří. A začali jsme se pomalu učit i táborový taneček.
Večer jsme zakončili uvítací diskotékou pod širým nebem. V
neděli již začaly přednášky první pomoci, vytvářeli jsme si
táborová trička a hrály se první zápasy ve Famfrpálu a ve Vrbě
Mlátičce. Na závěr dne jsme měli karneval. Pondělní ráno bylo
upršené, tak jsme měli přednášku od kynologů ve vnitřních
prostorách, i tak se nám velice líbila.

Během přednášky došlo na táboře k vraždě a dětské týmy
detektivů za pomoci policie ohledávaly místo činu a sbíraly si
potřebné důkazy k vyřešení záhady. Jelikož se nám počasí stále
neumoudřilo, měli jsme v pondělí filmový večer. Ani v úterý nám
nepřestalo pršet, tak jsme vytáhli pláštěnky a holínky a vydali se
hledat tři prameny. Po vypití nám voda z těchto pramenů
znemožnila používat buď ruce nebo oči nebo ústa. Díky těmto
handicapům jsme v týmu museli nejen při obědě spolupracovat a
hlavně si pomáhat. Odpoledne jsme nalezli pramen, který
navrátil jednotlivcům zpátky jejich slabinu, kterou jim předchozí
pramen vzal. Na závěr dne jsme si zazpívali a zahráli na kytaru
písničky, díky dešti opět bohužel ve vnitřních prostorách. Ve
středu jsme měli přednášku od Banal Fatal, kde jsme se
dozvěděli, jaká jsou možná rizika, která nám hrozí při běžných
venkovních i vnitřních aktivitách, jak se před nimi chránit a
nezpůsobit si možný úraz. Po obědě jsme měli první zásahy
první pomoci. Velkým překvapením pro nás byla ten den
návštěva skupiny LIKE-IT. Proběhla autogramiáda, koncert,
členům kapely jsme ukázali náš táborový tanec na jejich píseň, a
dokonce si s námi kapela i zahrála fotbal. Ve čtvrtek jsme si na
památku vyrobili panáčky z paracordu, odpoledne přijeli hasiči a
uspořádali nám pěnovou párty a ukázali nám jejich techniku.

Večerní program se nesl ve znamení Superstar. Pátečním
hlavním tématem bylo rozluštění záhady a vyřešení vraždy.
Večer jsme si užili poslední táborovou diskotéku, zatancovali
jsme si táborový tanec na píseň Křídla od skupiny LIKE-IT a
pomalu se balili domů. Za naší MS se účastnilo celkem 11 dětí, 4
vedoucí (Káťa Hejkalová, Honzík Šidlák, Péťa Eis a Aneta
Eisová), 1 praktikant (Kristýnka Hejkalová) a 2 předpraktikanti
(Luky Pokorný a Tom Křípal). Doufám, že se v tak krásném
počtu opět sejdeme i příští rok, a to v předpokládaném termínu
7. – 14. 8. 2021 na RS Radost. Budeme se na Vás těšit. Na
tento tábor se nemusí hlásit pouze děti, které navštěvují kroužek
první pomoci. Pokud Vás náš tábor zaujal a chcete zažít soustu
legrace a najít nové kamarády, tak se neváhejte k naší táborové
bandě přidat. Poděkování patří také Kraji Vysočina, který
finančně podpořil tábor z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina. Velice
děkujeme, že podporuje celoroční činnost našich dětí.
První poprázdninovou schůzku budeme mít v pátek 2. 10. 2020.
Skupinka mladších bude od 17:30 hodin, skupinka starších bude
od 18:30 hodin. Těšíme se na Vás!
A co nás čeká na podzim?
• v září máme naplánované dvě akce – Na vlastní duši a
výlet
• pravidelné schůzky našich červenokřižáků
• zdravotnické dozory
• a mnoho dalších
Přejeme Vám krásný nadcházející podzim!
Za Místní skupinu ČČK Pohled
Aneta Eisová

ZAHRÁDKÁŘI
Máme za sebou 48. ročník výstavy květin. Přes všechny
překážky kladené nám koronavirem se nám podařilo výstavu
zdárně připravit. Protože letos bylo v republice celkové málo
výstav a podobných akcí, byl nakonec zájem vystavovatelů a
prodejců větší než obvykle. Výstava tak byla bohatší než loni. Za
zmínku jistě stojí světový sortiment vystavovaných denivek nebo
nádherné exempláře fuchsií.

Na přípravě výstavy se podílelo přes 30 členů a také několik
nečlenů. Všem, kteří pomohli, patří velký dík. Výstavu si
prohlédlo 1 267 platících návštěvníků. Je to více než loni, což
považujeme vzhledem k epidemiologické situaci za velký
úspěch. Akci takového rozsahu není možné organizovat bez
podpory obce, jsme za ni velmi vděčni a doufáme, že nám bude
poskytnuta i v dalších letech. Děkujeme touto cestou i všem
občanům, kteří se přišli podívat, a tím podpořili naši činnost.
Zájezd do Kroměříže jsme na jaře museli zrušit, proto jsme 12.
září uspořádali zájezd do Slovče u Městce Králové na Jiřinkové
dny. Prohlédli jsme si stovky kvetoucích jiřinek přímo na
záhonech. Někteří účastníci neodolali a nejkrásnější odrůdy si
také objednali. Pak následovala návštěva zámku Karlova koruna
v Chlumci nad Cidlinou a krátká zastávka v Poděbradech.
S přicházejícím podzimem začala moštovací sezóna. Letos jsme
ji zahájili v sobotu 19. září a moštování bude pokračovat o
sobotách až do 24. října vždy od 7 do 10 hodin. Cenu stanovil
výbor na 5 Kč za litr. Pro členy zůstává stejná jako loni.
Podzimní práce malotraktorem budou poskytovány v obvyklém
rozsahu. Zájemci kontaktujte pana J. Tecla ml.
Jitka Neuwirthová

ZE SOKOLÍHO HNÍZDA
Sportovní činnost našeho klubu se přes léto rozjela na plné
obrátky od naší školičky až po starou gardu.
Školička trénuje pondělí a čtvrtek, dorost také, A tým středa a
pátek a stará garda v neděli dopoledne.
Ačko vstoupilo do nové sezóny pod vedením Jirky Poláka
vítězstvím v Antonínově Dole 3:2. Poté dostaly bůra Habry a
Brodské céčko a po čtyřech gólech jsme nadělili Lučici, Ždírci
nad Doubravou B a Pacovu. Patří nám průběžné první místo s
18 body a skóre 25:11. Lukáš Hospodka se se 6 góly dělí o
druhou příčku v tabulce střelců. Na zápasy chodí velké množství
fanoušků za což jsme rádi a doufáme ve Vaší přízeň i nadále.
Dorost odehrál 3 utkání a pokaždé prohrál. S Přibyslaví 11:0, s
Telčí 1:9 a se Žirovnicí 1:4. Dorost odehraje 3 utkání na
pohledském pažitu a to 26.9. s Chotěboří, 28.9. s Ledčí nad
Sázavou a 31.10. s Rozsochatcem. Začátky utkání jsou v 10:00.
Veteráni byli na soustředění ve Zdobnici.
Stavební činnost pokračuje mílovými kroky dále. Klubovnu
máme pod střechou a nyní tvoříme přístupové cesty a chodník
podél kabin. Průběžně probíhá návoz zeminy na konečné
terénní úpravy. Proto prosíme, omluvte dočasně omezené
prostory stavebním materiálem v areálu hřiště
Výbor TJSP již pracuje na přípravách na oslavu 100 let svého
vzniku. Oslavy proběhnou o pouťovém víkendu 31. 7. 2021.

Bude připraven bohatý program, který bude upřesněn a také
večerní zábava se slavnou kapelou. Všichni jste srdečně zváni.
Jan Růžička ml.

SRDP
Omezení pořádání všech akcí v souvislosti s pandemií
koronaviru naprosto paralyzovalo činnost našeho spolku.
Nemohly být pořádány tradiční velké akce, jako jsou Čarodějnice
nebo Velké zábavné odpoledne. Nekonal se bohužel ani výlet.
Na konci června, když se situace alespoň trochu uklidnila, jsme
sebrali odvahu, a pro místní děti uspořádali alespoň malou
oslavu Dne dětí v podobě šipkované. Jako tradičně pomohly
všechny spolky a připravily si pro děti různé úkoly na
stanovištích v okolí obce.

Soutěžní skupinky šly po šipkách a cestou hledaly hádanky,
odpovědi zapisovaly a doplňovaly do tajenky. Horko, které celé
odpoledne panovalo, bylo pro děti i jejich rodiče úmorné. V cíli
ale čekalo na každého příjemné osvěžení v podobě zmrzliny a
další odměny. Vítězem se stal každý, kdo se zúčastnil.

Ani v současné době není situace dobrá, věříme ale, že se
sejdeme na podzimním pedigu, projdeme obec s lampiony a děti
si užijí pořádnou zábavu na Mikulášské besídce. Tyto akce
budeme v letošním roce připravovat podle aktuální
epidemiologické situace. Informace zveřejníme ve vývěsce, na
www obce a obvyklých místech.
Petra Dvořáková

HASIČI
V letních měsících jsme díky rozvolnění opatření mohli alespoň částečně „ožít“. Na zábavném odpoledni pro děti jsme si připravili
vodní osvěžovací stanoviště, ze kterého měly všechny zúčastněné děti velkou radost.
O pouti jsme se postarali o parkování v blízkosti areálu u Svaté Anny a také o občerstvení při sousedském posezení.
Až v polovině července začala Rebel HB liga dospělých a dorostu. Po sečtení výsledků z pouhých sedmi kol letošního ročníku mají
ženy celkové 3. místo (44 bodů, nejlepší čas 17:31), muži 5. místo (70 bodů, nejlepší čas 18:06) a dorost se stal již počtvrté vítězem
HB ligy ve své kategorii (56 bodů, nejlepší čas 16:43). Nezahálelo ani družstvo veteránů, společně s ostatními se zúčastnili pohárů ve
Ždírci a v Rozsochatci.
Dětské turné v požárním útoku bylo letos kvůli známým opatřením zrušeno. Zůstaly z něj jen dva poháry v Habrech a Herálci, odkud
si mladší i starší kategorie přivezla poháry za 1. a 3. místa. Soutěž v Habrech byla poslední soutěží v trenérské kariéře Jirky Tecla.
Moc mu děkujeme za opravdu dlouholetou práci s dětmi a budeme se snažit navázat na jeho úspěchy.
V sobotu 5. září jsme oslavili 140 let od
založení sboru. Oslavy jsme započali před
obecním úřadem vzpomínkou a uctěním
památky našich předků u pomníků padlých.
Následoval slavnostní průvod k hasičské
zbrojnici, kde byly předány medaile za
příkladnou práci našim členům Janu Čiplovi,
Jiřímu Farkovi, Marii Freudenreichové,
Anně Klementové, Františku Machovi,
Jaroslavu Novotnému, Milanu Novotnému,
Jiřímu Ondráčkovi, Jiřímu Pazderkovi a
Jiřímu Teclovi. Celý sbor získal od
Krajského sdružení hasičů Kraje Vysočina
Medaili svatého Floriana z rukou starosty
Okresního sdružení hasičů Josefa Stejskala
a na památku výročí motiv naší zbrojnice a
dopravního
automobilu
provedený
laserovým gravírováním do skleněného
hranolu z rukou starosty obce Milana
Klementa. Slavnostní část byla zakončena
žehnáním nového dopravního automobilu
Ford Transit pro Jednotku požární ochrany
obce, který byl zakoupen z dotace
Ministerstva vnitra ČR, Kraje Vysočina a rozpočtu Obce Pohled. Křtu se ujal trvalý jáhen farnosti Havlíčkův Brod Petr Trefil, který je
zároveň profesionálním hasičem. Poté byla pro zúčastněné připravena prohlídka hasičské zbrojnice včetně techniky výjezdové
jednotky a výstava fotografií z historie sboru. Na závěr celé akce jsme ve spolupráci s Obcí Pohled připravili pohoštění.

A co nás čeká v nejbližší době? Poslední letošní soutěží pro děti bude závod požárnické všestrannosti na začátku října v Sobiňově.
Dospělí si dle vývoje situace možná zasoutěží na zimní soutěži o vánočního kapra. Na sobotu 10. října připravte před vaše domy
všechno nepotřebné železo – tradiční podzimní sběr proběhne od 8 hodin.
Aneta Kudlová
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