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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021

Čtvrtletník

22. prosince 2020
Obecní úřad Pohled
úřední hodiny
Pondělí 7.00-17.00
Středa 7.00-17.00

I přes nepříznivé podmínky jsou přípravy na Tříkrálovou sbírku v plném proudu. Koledníci, kteří budou
samozřejmě dodržovat aktuálně platná nařízení, Vás u Vašich domovů navštíví v sobotu 9. ledna
v Pohledu a Rouštanech, v neděli 10. ledna v Simtanech a samotách u sv. Anny. Popřejí Vám hodně
zdraví a štěstí v novém roce a požádají o příspěvek na pomoc lidem žijícím v nepříznivé situaci. Z vybrané
částky poputuje 65 % Oblastní charitě v Havlíčkově Brodě na podporu Centra sociální péče Petrklíč,
domácí hospicové péče a Střediska charitní pomoci, 15 % obdrží Diecézní katolická charita v Hradci
Králové na své projekty, 10 % je určeno na zahraniční projekty (kvalifikační kurzy pro mladé lidi, večerní
vzdělávání v Bangalore, Indie, podpora školáků a studentů, Belgaum, Indie), 5 % na celostátní projekty
(následky mimořádných událostí – povodní, požárů apod.) a 5 % na úhradu nákladů spojených s vlastní
sbírkou. Koledníci budou mít zapečetěnou pokladničku s razítkem obce a pověření charity.
(PD)
.

RYBNÍK KOUPALIŠTĚ – SNÍŽENÍ HLADINY VODY

Obec oznamuje, že z důvodu bezpečnosti byla v prosinci
snížena hladina vody v rybníku Koupaliště z 3,5 m na 1,3 m v
zimním období. Důvodem opatření je, aby nedošlo k prolomení
ledu pod osobami, zejména dětmi, pohybujícími se po zamrzlé
ploše, a k možné nešťastné události.
(MiK)

ZIMNÍ ÚDRŽBA

Obec provádí zimní údržbu vlastní mechanizací. Velkým
nešvarem je parkování osobních aut v zimním období na ulicích,
které údržbu znemožňuje. Takto odstavená auto, pokud nebude
ani po výzvě majiteli z ulice odstraněno, nechá obec na náklady
vlastníka odtáhnout. Obecní úřad dále upozorňuje občany, že
kamenná drť rozvezená po celé obci včetně místních částí, je
určená výhradně k zimnímu posypu a má sloužit po celé zimní
období. Je nepřípustné rozebírat ji pro vlastní potřebu. Předem
děkujeme všem ochotných občanům, kteří zmíněnou drť použijí
během zimy k posypu úseků při ledovce a náledí.
(MiK)

POHLED – MÍSTNÍ KOMUNIKACE NAD TRATÍ

Obec iniciovala opravu lokální poruchy místní komunikace Nad
Tratí, před domem č. p. 118, která se objevila v jarním období.
Oprava byla realizována firmou SWIETELSKY s.r.o., Pelhřimov,
ve dnech 30. 9. až 5. 10. vyfrézováním stávajícího povrchu,
položením nové podkladní vrstvy a následným položení obrusné
povrchové asfaltové směsi na ploše 57 m2. Cena opravy byla ve
výši 80 008 Kč, z toho se částkou 40 000,-- Kč finančně podílel
Českomoravský štěrk a.s., Mokrá (lom) a zbylou část uhradila fi
SWIETELSKY, zhotovitel komunikace z července 2014.
(MiK)

POHLED – MÍSTNÍ KOMUNIKACE K POLZERŮM

Obec realizovala opravu místní komunikace od rybníka Jeliňák k
Polzerům v délce cca 130 m a ploše 400 m2. Komunikace byl
vyžilá, s rozpraskaným nesouvislým povrchem a dírami.
Pokládku obrusné povrchové asfaltové směsi provedla 30. 9.
firma STRABAG, závod Morava, za cenu 127 840 Kč, kterou v
plné výši hradila obec.
(MiK)

SVATÁ ANNA – PROPUSTEK NA CESTĚ DO SIMTAN

Obec koncem listopadu realizovala vybudování propustku na
účelové komunikaci obce z poutního místa Svatá Anna do
Simtan. V místě přechodu z lesa na louku (u rákosí) byl po
jarním tání sněhu a po deštích podmáčený úsek cesty, který bylo
obtížné projít nebo projet. V minulých suchých letech problém
podmáčení nevznikal, avšak v letošním roce bylo místo
neprůjezdné. Po zjištění nových hranic pozemků po komplexní
pozemkové úpravě k. ú. Simtany a vytyčení telekomunikační sítě
byl propustek z ocelové trubky ve spolupráci zaměstnanců obce
a firmy Jan Matějka, Ždírec nad Doubravou, zrealizován. (MiK)

ROUŠTANY – OPRAVA SJEZDU

Obec realizovala opravu sjezdu z bývalé silnice I/34 umístěného
na nově získaných pozemcích od fyzických osob. Sjezd slouží k
obsluze domů č. p. 69, 70, 76, ostatních okolních pozemků a byl
dosud s nerovnostmi a spádově špatně vyřešen. Opravu
podkladu a pokládku asfaltové směsi na ploše 78 m2 provedla fa
SWIETELSKY s.r.o., Pelhřimov, za cenu 79 360 Kč, v plné výši ji
hradila obec.
(MiK)

PROGRAM ROZVOJE OBCE

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Pravidelný svoz komunálního odpadu v Pohledu bude i v novém
roce prováděn každou druhou středu, jak jsme byli zvyklí
doposud. Protože však letošní rok má 53. týden, následují po
sobě dva liché týdny. Aby nebyl narušen harmonogram svozů,
budou popelnice v roce 2021 vyváženy každou SUDOU středu.
Znamená to, že svoz bude proveden ve středu 30. prosince a
poté za 14 dní, tedy 13. ledna 2021.
(MiK)

PROVOZ KAMENOLOMU POHLED

Společnost Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá, provozovna
Pohled, ukončila v letošním roce výrobu kameniva 11. prosince a
expedici výrobků 18. prosince. Expedice výrobků bude probíhat
od 4. ledna 2021, odstávka výroby z důvodu údržby a oprav je
plánována do 1. března 2021.
(MiK)

ROUŠTANY – OPRAVA ČÁSTI SILNICE III. TŘÍDY

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava, realizovalo a
hradilo opravu silnice III. Třídy č. 03422 v Rouštanech, a to v
úseku od křižovatky s bývalou silnicí I/34 ve směru Ždírec v
délce cca 200 m. Oprava byla realizována v rámci stavby
„Silnice I/34 Rouštany – Pohled“ ve druhé polovině října firmou
SKANSKA a.s., oblast Jihlava, a navázala na opravu silnice do
Jilemníku realizovanou Krajskou správou a údržbou silnice
Havlíčkův Brod v roce 2018.
(MiK)

ROUŠTANY – NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava, na konci listopadu
realizovalo a hradilo nové dopravní značení na bývalé silnici I.
třídy č. 34 ukončené na Böhmově kopci, sloužící nyní jako
účelová komunikace pro obsluhu zemědělských a lesnických
pozemků v této části katastru obce. Na konci silnice je
vodorovné značení nastříkáno na asfaltu, svislé dopravní
značení se skládá ze značek snižujících rychlost, osazeny byly
také směrové zvýrazňující sloupky a lamelová zábrana.
Důvodem je stálé zajíždění nákladních a osobních automobilů,
zřejmě způsobené navigacemi, na tuto část bývalé silnice, a
riziko havárie do příčného příkopu na konci úseku.
(MiK)

ROUŠTANY – OBNOVA POLNÍ ÚVOZOVÉ CESTY

Obec v prosinci realizovala svými zaměstnanci a vlastní
technikou zprůchodnění a zprůjezdnění části polní úvozové
cesty v délce cca 280 m, od zastávky na obchvatu v Rouštanech
směrem na samotu Novotných v katastru obce Kyjov. Z cesty
byly odstraněny skupiny keřů, stromů a větví, které bránily ve
využívání cesty pro pěší, cyklisty a pro přístup k pozemkům
určeným k zemědělskému a lesnickému využití.
(MiK)

SIMTANY – OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Obec realizovala opravu místní komunikace v Simtanech od
sjezdu ze silnice I/19 k transformátoru v délce cca 75 m a ploše
252 m2. Komunikace byla vyžilá, zvlněná, s rozpraskaným
povrchem. Pokládku asfaltové směsi provedla firma SKANSKA
a.s., oblast Jihlava, za cenu 93 487 Kč, kterou v plné výši hradila
obec.
(MiK)

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 30. 11. 2020 schválilo strategický dokument, Program rozvoje obce Pohled na období let 2021
až 2030 (PRO). Přílohou tohoto dokumentu je také Plán rozvoje sportu na stejné období. Dokument popisuje naši obec,
stručně ji charakterizuje a přináší několik statistických dat v oblastech historie, obyvatelstvo, hospodářství, infrastruktura, vybavenost,
životní prostředí a správa obce. Shrnuje podněty z podzimního dotazníkového šetření a strategicky analyzuje získané poznatky. Z
tohoto základu vychází druhá, návrhová část PRO. V jejím úvodu je nastíněna dlouhodobá vize obce, v další části pak opatření a
aktivity, které se bude obec snažit realizovat a směřovat tak k naplnění vize. Závěr je věnován podpoře realizace programu, jakým
způsobem bude každoročně aktualizován. Příloha, tj. Plán rozvoje sportu obce Pohled 2021-2030, se zaměřuje na sport a jeho
podporu v Pohledu. Popisuje aktuální stav sportovišť a možností sportovního vyžití v obci, uvádí spolky se sportovním zaměřením a
plánuje podporu sportu do budoucna. Ta bude probíhat prostřednictvím projektů, jejich popis obsahuje návrhová část PRO.
Dokumenty jsou v tištěné podobě k nahlédnutí na obecním úřadu, v elektronické podobě na stránkách obce
https://www.obecpohled.cz/program-rozvoje-obce.
(PD)

Z FARNOSTI

Vážení čtenáři "Pohledských listů", přeji Vám do svátečních
Vánočních svátků mnoho Světla, radosti a potřebných sil. Při
pohledu do kolébky, na narozené děťátko, člověk, který má
srdce a svědomí, prožívá radost, štěstí a Naději. Prožíváme
výjimečné období, velmi podobné tomu času, kdy se narodil
Ježíš Kristus. Jeho rodiče museli jít do míst, kde se měli zapsat,
neboť bylo nařízeno sčítání lidu. Maria očekávala narození
dítěte, ale ani tak v zájezdním hostinci nebylo pro ně místo.
Skončili ve chlévě kdesi za městem. Obyčejní pastýři jim poskytli
místo a nejnutnější. To, jak se dohadovali mocní, to netušili, kde
byly války a jaké nemoci ničily, nevíme. Přesto se dítě narodilo,
nenápadně, a oslovuje celý svět a všechny generace.
Rád bych Vás pozval na bohoslužby, ale musíme respektovat
nařízení. A tak ať Vám narozený Pán a celé sváteční období
přinese Pokoj a dobro a mnoho otevřených lidských srdcí. Do
následujícího období i roku 2021 vyprošuji Boží požehnání, víru
a pevné zdraví.
P. Oldřich Kučera
Vyslovujeme poděkování institucím (obci Pohled, Kraji Vysočina
a Ministerstvu kultury) i všem dárcům za podporu při obnově
památek ve farnosti. Letos se podařilo pokročit při restaurování
Oltáře Panny Marie i varhanní skříně z poutního kostela sv. Anny
a bylo provedena rekonstrukce přízemních partií oltáře farního
kostela i průzkum stavu celé architektury. Spoluúčast farnosti na
těchto akcích činila v úhrnu 270 tis. Kč Zvláštní dík náleží
soukromému dárci z naší obce za mimořádný příspěvek
poukázaný na svatoanenské varhany. Dotyčná osoba i její
rodina pro farnost již mnoho vykonala, o to víc si jejího daru
vážíme. Děkujeme též za příspěvky do poutních sbírek i za
výtěžek 6 tis. Kč díky benefičnímu koncertu. Veškeré starosti o

MATEŘSKÁ ŠKOLA

rekonstrukční aktivity leží na bedrech našeho duchovního
správce a děkana havlíčkobrodského R.D. Oldřicha Kučery.
Pamatujme na něj, ať neztrácí síly i naději a může se opřít o
dobré spolupracovníky a blahoslavená Panna Maria ho chrání.
Možná vytane na mysl otázka, proč se vůbec o církevní památky
starat v čase nastávající krize. Vždyť finančních prostředků se
nedostává u potřebnějších. Tak jako každý člověk přirozeně
chce milované osobě, rodině dopřát co možná nejkrásnější
prostředí pro život, tak věřící osoba touží projevit úctu - třebaže
nepatrnou a hříchem zastřenou - ke skutečné Boží přítomnosti v
podobě výzdoby svatostánku. Takové poselství můžeme vyčíst v
odkazu předků. Chrám pro ně byl vskutku místem, kde se nebe
dotýká země. Zároveň nepodléhali utopickému přesvědčení, že
vlastními silami, bez Božího požehnání, člověk dokáže
vybudovat světský ráj na zemi. Tak tomu je s kostelem, ten
nepatří člověku ani pozemské instituci, nýbrž pouze Bohu. Péče
o něj zároveň uchovává lidské dovednosti, poskytuje živobytí
vzácným profesím a zušlechťuje naše vnímání krásy. Kéž
odpovědnost za Boží dům stmeluje lidi dobré vůle i v časech
uskrovnění!
Děkujeme touto cestou také R.D. Antonínu Pavlasovi za
odvážnou službu u oltáře v často téměř prázdném kostele po
dobu vládních omezení. Věřící člověk až nyní docení, jak
nenahraditelná je přítomnost při bohoslužbě, jak potřebné je
modlit se a obětovat za Boží ochranu pro nemocné a všechny,
kdo o ně pečují, a především za milost opravdového pokání pro
každého z nás v čase zkoušky. Víra nás učí důvěře v Boží
Prozřetelnost, kéž si vážíme každého svěřeného dne,
nenecháme se spoutat ani strachem a manipulacemi, ani
nezodpovědností vůči druhým!
Jan Novotný ml.

Je konec kalendářního roku 2020 a nejen za sebe, ale i za všechny pracovníky mateřské školy musím uznat, že plný nečekaných
změn. Bohužel ne všechny změny, které se staly součástí našich životů v tomto roce, byly příjemné…Vím, že pro mnohé z nás byl a
je tento rok bolestivým rokem a určitě každý z nás všech si přeje, aby ten nový rok byl určitě lepší a veselejší.
Každý rok jsme společně s obcí vítali nové občánky,
bohužel, epidemiologická situace nám to v letošním
roce nedovolila, proto, alespoň takto, přejeme všem
narozeným miminkům mnoho štěstí a zdraví do života.
Běh školkového života se ale ani kvůli Covidu
nezastavil. Bohužel jsme si ale mnohé aktivity nemohli
dopřát. Plavání nám bylo po pěti lekcích zrušeno a
snad doplaveme po novém roce ...
Každoroční čertovská besídka pro seniory je již
mnoho let nedílnou součástí našich aktivit, potěšit
babičky a dědečky dětským vystoupením a vidět
úsměv v jejich tvářích je pro nás i děti příjemnou
odměnou. Ani to bohužel letos nebylo možné, a i když
jsme měli „záložní plán“, musel se zrodit jiný. A tak
jsme s dětmi vyrobili vánoční přáníčka, která měla a
doufáme, že se tak stalo, naladit a zpříjemnit
předvánoční čas. Děkujeme touto cestou za pomoc s
distribucí po obci zastupitelům a rodičům, protože ne
všechno jsme mohli doručovat s dětmi.
Rozsvícení vánočního stromečku bylo tento rok také
ovlivněno situací v zemi. Budeme doufat, že ten nový
rok už bude opravdu veselejší. Vánoční čas jsme si,
ale nedokázali představit bez Ježíška, který dětem v
mateřské škole nadělil nové lavičky, pár drobných
hraček a každému malý vánoční balíček. Dárkový
poukaz mateřské škole, pro děti, věnoval místní občan
a tím přispěl dětem do vánočních balíčků. Děkujeme i
rodičům dětí, kteří se taktéž podíleli drobnostmi do
balíčků.
A když už jsem u toho děkování, tak velké poděkování
patří všem zaměstnancům mateřské školy za jejich
práci, která v této době není úplně jednoduchá, a všem rodičům, kteří respektují důležitost zdraví nejen svých dětí, ale i našeho. Moc
si toho opravdu vážíme.
Závěrem přejeme všem lidem příjemné prožití svátků vánočních, hlavně pevné zdraví, těm, kteří potřebují, tak mnoho sil v nelehkých
chvílích…
Leona Čermáková

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Z ČINNOSTI ČERVENOKŘIŽÁKŮ
Podzimní kroužky a akce, které
jsme měli naplánované na toto
období, byly bohužel z důvodu
pandemie COVID – 19 velmi
minimální. I přesto jsme v září
stihli s dětmi navštívit alespoň dvě akce.
První výlet se uskutečnil v pondělí 14. září 2020.
Jeli jsme se podívat do Havlíčkova Brodu na akci
pořádanou Fokusem Vysočina s názvem Na vlastní
kůži. Zde jsme si mohli vyzkoušet jaké to je
soustředit se na vyplňování křížovky, když Vám je
do uší pouštěna hudba, dále jsme si vyzkoušeli
smyslové hry. Navštívili jsme psycho budku – zde
jsme se na pár minut vcítili do kůže schizofrenika.
Ve stejném týdnu jsme se vydali na výlet. Ten se
konal v sobotu 19. 9. 2020. Vydali jsme se do
oblasti okresu Žďár nad Sázavou a putovali jsme po
bájných bytostech. Výlet jsme zakončili v cukrárně
na náměstí ve Žďáře nad Sázavou.

Jak již bylo zmíněno, díky pandemii jsme toho bohužel moc nestihli. Pevně
věříme, že si to příští rok vynahradíme a budou moci proběhnout veškeré
akce, které nám letos nevyšly.
V minulém čísle jsem Vás informovala o termínu letního pobytového tábora
v rekreačním zařízení Radost u Světlé nad Sázavou. Termín tábora bude 7.
8. – 14. 8. 2021. Členy ČČK budu informovat prostřednictvím e-mailu, pro
ostatní, kdo budete mít zájem náš tábor navštívit, budou informace
vyvěšeny po Novém roce na vývěsce u OÚ, kde se dovíte potřebné
informace.
V případě nejasností mi neváhejte napsat
e-mail
(eisova.aneta@gmail.com).
Děkuji Všem, kteří naši MS podporují, a to hlavně Obci Pohled a Kraji
Vysočina, že podporují celoroční činnost našich dětí, Oblastnímu spolku
ČČK Havlíčkův Brod a v neposlední řadě Vám občanům.
Za místní skupinu ČČK Pohled Vám přeji krásné a radostné Vánoce, do
nového roku 2021 hodně zdraví, štěstí a splněných přání.
Aneta Eisová

ZE SOKOLÍHO HNÍZDA

Naše
spolková
činnost
je
opět
pozastavena. Soutěžní utkání jsme ukončili
po prohraném domácím utkání s
Havlíčkovou Borovou. K zápasu do
Chotěboře nás nepustila karanténní
opatření většiny našich hráčů.

A tým:
Z podzimní části sezony máme odehraných devět utkání
z deseti. Zbylá utkání budou odehrána na jaře, pokud nám to
PES dovolí. Průběžné třetí místo se skóre 33:18, 21 body a
ztrátou tří bodů na prvního nás řadí k favoritům na postup.
Fotbalová školička:
Naše nejmenší naděje mají nyní pauzu a sejdou se až v novém
roce 2021.
Dorost má po podzimní části sezony na kontě 3 body, skóre 8:40
a patří mu jedenáctá, předposlední příčka.

Stavba klubovny v sokolím hnízdě pokračuje, ale pouze co PES
dovolí. Podařilo se nám zaasfaltovat nový chodník podél kabin a
za hasičskými základnami. Hasiči si připravili patky pro usazení
kontejneru na jejich nádobíčko a my jsme vybetonovali desku
pod budoucí sklady a strojovnu ovládání závlahy. Tímto bych
chtěl jménem výboru TJSP a stavbyvedoucích poděkovat za
obětavou a časově náročnou pomoc všem, kteří se podílejí na
výstavbě v našem areálu.
Pohled sokolího oka do blízké budoucnosti není moc příznivý.
Na 2. 1. 2021 je předběžně plánovaná již odložená Řádná
členská schůze. Na 22. 1. 2021 je plánovaný Sokolský ples. Obě
tyto akce jsou dle současné situace, kterou hlídá přísný PES,
velmi ohrožené a zavčasu bude veřejnost informovaná o jejich
konání či zrušení.
Výbor TJSP přeje Vám všem v této nejisté době klidné prožití
vánočních svátků a v novém roce hlavně hodně zdraví, pohody a
štěstí.

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 30. 11. 2020
Zastupitelstvo obce Pohled schválilo:
 do programu zasedání dne 30. 11. 2020 zařazení nového
bodu č. 10: Projednání současné investice obce do
podílového fondu Amundi CR Krátkodobý.
 strategický dokument Program rozvoje obce Pohled 20212030 a jeho přílohu Plán rozvoje sportu obce Pohled 20212030.
 změnu účelu dotace v roce 2020 pro žadatele SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Pohled, IČO 60127040, Revoluční 39,
582 21 Pohled.
 změnu účelu dotace v roce 2020 pro žadatele Klub důchodců
Pohled, IČO 22679529, Revoluční 39, 582 21 Pohled.
 hospodaření a plnění rozpočtu obce Pohled za tři čtvrtletí roku
2020 a rozbor hospodaření příspěvkové organizace obce –
Mateřské školy Pohled za tři čtvrtletí roku 2020.
 záměr obce sjednat dlouhodobý investiční úvěr na akci
“Pohled – Kanalizace a ČOV, Vodovod Pohled“ ve výši 25 mil.
Kč.
Zastupitelstvo obce Pohled rozhodlo:
 o prodeji části pozemku ve vlastnictví obce p.č. 689/7, v k.ú.
Pohled, díl „c“, o výměře 64 m2, sloučeného do pozemku p.č.
276/15, v k.ú. Pohled, ostatní plocha, neplodná půda, fyzické
osobě, Pohled, za dohodnutou kupní cenu 16 000 Kč. Dále
rozhoduje o koupi části pozemku p.č. 276/15, v k.ú. Pohled,
díl „d“ o výměře 114 m2, sloučeného do pozemku p.č. 689/7,
v k.ú. Pohled, ostatní plocha, neplodná půda, do vlastnictví
obce, za dohodnutou kupní cenu 7 980 Kč, od fyzické osoby,
Pohled. Díly pozemků byly odděleny geometrickým plánem č.
657-70/2020. Náklady na pořízení geometrického plánu,
sepsání smlouvy a vklad do katastru nemovitostí hradí z ½
fyzická osoba, Pohled a z ½ obec Pohled.
 uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní části pozemku do
vlastnictví obce, po realizaci komplexních pozemkových úprav
v k.ú. Simtany, oddělený z pozemku p.č. 676, orná půda, mezi
Obcí Pohled, IČO: 00268062, Revoluční 39, 582 21 Pohled
(budoucí kupující) a fyzickou osobou, Praha (budoucí
prodávající). Náklady na sepsání smlouvy hradí Obec Pohled.
 o podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj,
programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu
č. 117d8210H na akci „Vybudování a obnova místa aktivního
a pasivního odpočinku v obci Pohled“ a pověřuje starostu obce
souvisejícími úkony
Ze zasedání 21. 12. 2020
Zastupitelstvo obce Pohled schválilo:
 Rozpočtové opatření č. 15/2020.
 Rozpočet příspěvkové organizace obce Mateřské školy
Pohled na rok 2021 ve výši 457 596 Kč a vytvoření fondu
energií od účetního období 2021.


Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace obce
Mateřské školy Pohled na roky 2022 a 2023.



změnu návrhu Rozpočtu obce Pohled na rok 2021.



Rozpočet obce Pohled na rok 2021 dle pozměněného návrhu
rozpočtu a zároveň schvaluje dary a dotace těm osobám a
organizacím ve výši, jak je uvedeno v návrhu rozpočtu.

VEŘEJNÁ DOPRAVA VYSOČINY (VDV)



uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro rok
2021 dle zákona č. 250/2000 Sb. mezi Obcí Pohled, IČO:
00268062, Revoluční 39, 582 21 Pohled (poskytovatel dotace)
a TJ Sokol Pohled, z.s., IČO: 46483241, Sokolská 279, 582
21 Pohled, (příjemce dotace).



uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro rok
2021 dle zákona č. 250/2000 Sb. mezi Obcí Pohled, IČO:
00268062, Revoluční 39, 582 21 Pohled (poskytovatel dotace)
a SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pohled, IČO:
60127040, Revoluční 39, 582 21 Pohled, (příjemce dotace).

Střednědobý výhled rozpočtu obce Pohled na roky 2022 a
2023.
Zastupitelstvo obce Pohled rozhodlo:
 o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče na veřejnou zakázku
„Poskytnutí investičního úvěru obci Pohled ve výši 25 mil. Kč“,
jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií a v souladu s
doporučením
hodnotící
komise
vyhodnocena
jako
nejvýhodnější, ve variantě A – fixní úroková sazba po dobu
trvání smluvního vztahu, a to uchazeče Komerční banka a.s.,
IČO: 45317054, Na Příkopě 33 č. p. 969, 114 07 Praha 1, a
zároveň Zastupitelstvo obce Pohled pověřuje starostu obce
uzavřením smlouvy o úvěru s vítězným uchazečem dle
podmínek zadávacího řízení.
 pro rok 2021 o výši místního poplatku 444
Kč/osoba/kalendářní rok za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
 pro rok 2021 o výši poplatku za stočné 6 Kč/m3.
Zastupitelstvo obce Pohled bere na vědomí:
 rezignaci na mandát zastupitele podle § 55 odst. 2, písm. b)
zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí,
podanou ke dni 30. 11. 2020 zastupitelem Lukášem Sobotkou,
Přibyslavská 56, 582 21 Pohled.
 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Pohled za rok
2020, ze dne 8. 12. 2020.
Zastupitelstvo obce Pohled volí:
 předsedou finančního výboru Ing. Václava Čermáka, bytem
Nad Tratí 276, 582 21 Pohled



REZIGNACE ZASTUPITELE
K 30. 11. podal rezignaci na mandát zastupitele podle § 55 odst.
2 písm b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí, Lukáš Sobotka, Přibyslavská 56, 582 21 Pohled.
Zastupitelstvo obce je v nastávajícím období šestičlenné, protože
po volbách do zastupitelstva obce v říjnu 2018 není žádný
náhradník.
Děkuji Lukáši Sobotkovi za více jak šestiletou práci v
zastupitelstvu obce a přeji do dalších let hodně osobních a
pracovních úspěchů.
starosta obce

Zajištění dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina usnesením č. 0429/05/2020/ZK převzal Kraj Vysočina. Objednávky od obcí, tj.
regionální linkové autobusové dopravy v pracovních dnech, o víkendech a svátcích, a to vybraných spojů o sobotách a nedělích
sloužících převážně k dopravě za turistickými cíli, do zaměstnání a do školských zařízení, zařadil Kraj Vysočina do nových jízdních
řádů od 1. 1. 2021.
VDV a návrhy jízdních řádů linek byly projednávány již v roce 2017 a nyní byly zrevidovány a upraveny. Pro naši obec k zásadním
úpravám jízdních řádů oproti požadavkům v roce 2017 nedošlo. To znamená, že dojde k rozšíření spojů v dopoledních i večerních
hodinách, o svátcích, sobotách a nedělích. Případné další dílčí úpravy časových poloh budou provedeny v termínu řádných změn
v jízdních řádech, který je stanoven na 7. 3. 2021. Obec se na obslužnosti VDV nebude z rozpočtu obce podílet, financování VDV
zajišťuje Kraj Vysočina.

POKUS A POKUSTÓN

Již na začátku října jsme se s dětmi sešli před hasičkou zbrojnicí,
abychom započali přípravy na rozsvěcení vánočního stromečku.
Jako každý rok jsme si rozdali básničky a poté jen z tepla
domovů sledovali, jak se koronavirová situace vyvine. Nakonec
se tradiční rozsvěcení vánočního stromečku nemohlo uskutečnit.
I přes tuto překážku jsme měli zájem, obecní úřad i my Pokus,
zachovat tradiční vánoční atmosféru v naší vesnici. A proto jsme
využili možnosti obecního rozhlasu, jehož prostřednictvím jsme
vánoční stromeček rozsvítili na první adventní neděli a zároveň
toto poselství poslali do všech domovů. Tímto bychom chtěli
poděkovat obecnímu úřadu za možnost zrealizovat tuto akci.
Na tomto místě Vám za Pokus a Pokustón přejeme krásné prožití
vánočních svátků, hodně štěstí do nového roku a hlavně to
zdraví.
Eva Hejkalová
Letos i přes všechna společenská omezení, děti v naší vesnici,
navštívili a podarovali Mikuláš, Anděl a čerti. Za spolupráci
děkujeme Obecnímu úřadu, Hostinci Pod klenbou a účinkujícím.

Milí přátelé a příznivci Pokusu, Pokustónu, kultury a divadla. Moc
jsme se těšili na uplynulý rok. Měli jsme připravenou spoustu akcí
pro děti i dospělé. Vše však dopadlo jinak, než jsme si
představovali. Taková představa dokonce nebyla snad ani
v nejhrůznějších snech. V únoru, jsme jen tak tak s dospělými
zvládli návštěvu Národního divadla, a pak NIC. PRÁZDNO.
Přejeme vám i nám, aby se nastávající rok 2021 stal návratem
do radosti, pohody a klidu. Přejeme pevné zdraví, nervy a vůli
vše zvládnout! Máme vás rádi!
Pokus z.s. a Pokustón

HASIČI

Poslední část letošního roku byla bohužel vládními opatřeními
poznamenána stejně jako jeho začátek. Na začátku října ještě
proběhl dětský závod požárnické všestrannosti v Sobiňově, pak
jsme opět museli zrušit všechny tréninky a akce. V Sobiňově se
dětem dařilo – mladší skončili na 2., starší na 5. místě. Děkujeme
panu Krpálkovi za pomoc a velkou trpělivost při trénincích střelby
ze vzduchovky. Dětem se věnují Jakub Vašíček, Aneta Kudlová,
Honza Šidlák a Lenka Freudenreichová. Ženy v letošní sezóně
absolvovaly devět soutěží, muži se zúčastnili deseti soutěží a
veteráni dvou soutěží. Ženy, muže a dorost trénují Jakub
Vašíček a Pavel Sobotka, veterány Milan Hejkal.
V říjnu jsme ještě tradičně zorganizovali sběr železného šrotu a
začali jsme připravovat prostor na umístění kontejneru na
fotbalovém hřišti.
Výjezdová jednotka v letošním roce neměla žádný výjezd, pouze
jarní prověření techniky a akceschopnosti na koupališti.
V průběhu roku se pracovalo na vybavení přívěsného vozíku
k novému dopravnímu automobilu. Obojí bylo v celé své kráse
k vidění při zářijových oslavách.
Valná hromada se původně měla uskutečnit začátkem ledna.
Podle vývoje situace budeme členy informovat o náhradním
řešení. Určitě ale nebude v takovém rozsahu, jako bývá zvykem.
Opatření už nám zasahují i do roku 2021, proto se neuskuteční
ani oblíbená Novoroční vycházka. Všichni si budeme přát, aby
v novém roce bylo omezení co nejméně.
Na závěr bych chtěla poděkovat za podporu a spolupráci Obci
Pohled a všem, kteří nám pomáhají. Děkujeme!
Úplně všem přeju klidné a pohodové Vánoce a do nového roku
pevné zdraví, a aby byl zase aspoň trochu takový, jak jsme
všichni zvyklí.
Aneta Kudlová

KLUB DŮCHODCŮ

I v této nelehké době chceme popřát klidné vánoční svátky.
Seniorům v obci přišlo krásné vánoční přáníčko z naší mateřské
školy. Takže velké díky dětem a paním
učitelkám za překvapivý, milý dárek.
A do Nového roku 2021 přejeme všem
hlavně zdraví a víru, že zase bude líp a
že se budeme opět potkávat jak na
schůzkách klubu, tak na akcích, které se
budou v obci konat.
Klub důchodců

ZAHRÁDKÁŘI

Skončil podzim a s ním i moštovací sezóna. Ovoce bylo dostatek a zájem o moštování byl velký. Bohužel i do této činnosti nám
zasáhla protiepidemická opatření a moštování jsme museli předčasné ukončit. Během pěti sobot se podařilo vyrobit 6 432 litrů moštu,
nejvíce v sobotu 10. října. Celkově bylo obslouženo 181 zákazníků, z toho bylo 54 členů naší organizace. Letošní výsledek je oproti
loňskému roku, kdy nebylo ovoce, pěkný, ale úrovně roku 2018 jsme nedosáhli. Tehdy se vymoštovalo 10 410 litrů. Obsluhu letos
zajišťovali Michal Tonner, Marie Dvořáková, Josef Schober a Jiří Sobotka. Strávili tam celkem 90 hodin. Při orání, které zajišťoval na
podzim Jiří Tecl, bylo odpracováno 6 hodin. Podrobné informace o našich aktivitách a hospodaření se členové dozví na výroční
členské schůzi, která bývá obvykle koncem února. Přesný termín se výbor zatím kvůli epidemii neodvážil naplánovat, nicméně všichni
členové obdrží včas pozvánku.

Letošní rok nebyl dobrý pro žádný spolek. Hrozba koronaviru znemožnila uskutečnit některé akce, jiné se konaly s omezením. Pro
pohledské zahrádkáře byl však tento rok smutný i z jiného důvodu. Během roku nás totiž navždy opustili tři členové. V březnu to byla
Věra Hladíková, v říjnu Ladislav Sobotka a 25. listopadu zemřel Josef Schober. Odchod každého člena je bolestný, ale se smrtí
Pepíka v pouhých 48 letech se opravdu smiřujeme jen velmi těžko. Členem ČZS byl od roku 1993 a mnoho let byl i členem výboru.
Každoročně zajišťoval obsluhu moštárny a nikdy nechyběl při přípravě výstavy. Byl dobrým kamarádem vždy ochotným pomoci. Bude
nám velmi, velmi chybět a nikdy na něj nezapomeneme.
Všem čtenářům přejeme krásné Vánoce a ať prožijí rok 2021 v pohodě a ve zdraví!

SDRUŽENÍ RODIČŮ, DĚTÍ A PŘÁTEL OBCE POHLED SE S VÁMI LOUČÍ.

S nadcházejícím koncem roku bude i SRDP bilancovat svou činnost, o to více, že letošní rok je posledním rokem jejich působení.
Činnost spolku shrnuje Petra Dvořáková:
„Členové našeho spolku za roky jeho aktivního působení v Pohledu prožili spousty krásných i horkých chvilek. Od roku 2006, kdy
přestalo existovat SRPŠ při základní škole, se spolek, nejdříve jako Sdružení rodičů a přátel dětí při MŠ v Pohledu, od roku 2014 již
Sdružení rodičů, dětí a přátel obce Pohled, stará o organizování zábavy, kulturního a sportovního vyžití našich dětí. S velkou
podporou obce a také ostatních místních spolků se „naše“ akce staly oblíbenými napříč generacemi, a to všechny nadšence ze
SRDP samozřejmě velmi těší.
A jak tedy takový spolkový rok vypadal? V jarních měsících pletení z pedigu a účast na akci Čistá Vysočina a Čistá řeka Sázava.
V posledních letech také Velikonoční výstava s dílničkami na zámku. Poslední dubnový den Čarodějnice s bohatým programem a
originální čarodějnicí. V květnu dopravně bezpečnostní akce ve spolupráci s ČČK. Červen – Velké zábavné odpoledne – ve
spolupráci s dalšími spolky, opět se zajímavým programem, ale také nervozitou do poslední chvíle. Klapne všechno? Vyjde počasí?
Přijdou lidi? Červencové svátky byly řadu let spjaty s několikadenním cyklovýletem v režii hasičů a SRDP, ať se konal v okolí Sázavy
u Žďáru, Polničky, Řásné nebo Bystřice nad Pernštejnem, vždy s krásným hromadným příjezdem všech cyklistů do středu obce.
Prázdniny utekly jako voda na jejich konci nebo začátkem září očekávaný výlet. Cílů bylo za ty roky hodně, namátkou Babiččino údolí,
ZOO ve Dvoře Králové, Dinopark ve Vyškově, hračky v Kamenici nad Lipou, kuriozity v Pelhřimově, Telč, Jičín, Staré Hrady,
Mirákulum, Fajnpark. Během pár týdnů proběhlo podzimní pletení z pedigu, na konci října či na Martina tradiční Putování za
světýlkem zakončené opékáním špekáčků. V předvánočním čase jsme pro děti připravovali Mikulášskou besídku.
Zdá se vám to hodně? Ještě to není celý výčet. Když se naskytla příležitost, organizovali jsme besedy se zajímavými hosty,
s ostatními spolky spolupracovali na Pohádkovém lese nebo masopustu.
Rozhodnutí ukončit činnost spolku se zvažovalo velmi dlouho. Nenašel se nikdo, kdo by pokračoval a stál v jeho čele, když se
dlouholetý předseda a duše spolku, Jirka Ondráček, rozhodl rezignovat. Letošní akce měly být jakousi rozlučkou, bohužel, člověk
míní, koronavirus mění!“
Závěrem dáváme slovo Jiřímu Ondráčkovi, který se vedení spolku věnoval řadu let, vlastně od
jeho počátku:
„Myšlenka rezignace ve mě zrála dost dlouho, příčinou jsou osobní a zdravotní důvody. Věřím
ale, když sleduji činnost ostatních spolků, že pokračovatelé se najdou. Moje poděkování patří
všem bývalým i současným členům spolku za jejich krásný a poctivý přístup při přípravě všech
našich akcí. Děkuji také všem pohledským firmám, které nám vždy ochotně materiálně i finančně
pomohly, pohledským spolkům a jejich členům, kteří nám i přes své zaneprázdnění také vždy
ochotně pomáhali. Velké poděkování patří zastupitelům obce za finanční pomoc obce, bez které
by náš spolek asi těžko mohl pořádat své akce. Poděkování patří také zaměstnancům obce za
jejich pomoc a ochotu při zajišťování našich akcí. Na závěr chci velmi poděkovat Mateřské škole
v Pohledu a paní ředitelce Leoně Čermákové. Také ona byla dlouholetou členkou našeho spolku
a stála u jeho zrodu. Mateřská škola pod jejím vedením nám byla nápomocna vždy při pořádání
velikonočních výstav a dětských dnů. Nesmím ale opomenout mojí rodinu. Manželce i dětem patří
velké díky za jejich pochopení a ochotu, bez kterých bych nemohl činnost ve spolku vykonávat.
Všem přeji, jak za sebe, tak za náš spolek, krásné prožití letošních Vánoc. Dětem, po kterých se
mi bude stýskat, bohatého Ježíška, ať se jim splní vše, co si přály, a do roku 2021 všem hlavně
pevné zdraví.
P. S. Moje krédo je Lituji jenom toho, co jsem nestačil udělat“.
Jiří Ondráček

BIOODPAD A ODVOZ VĚTVÍ

Stejně jako minulou zimu, je odkládání bioodpadu v období od poloviny prosince
vývozy v
objem
možné na místě kontejneru na bioodpad ve středu obce. Zde je umístěn kontejner
roce
bioodpadu v t
BIOODPAD
1100 l hnědé barvy (typ stejný jako na plasty), do kterého se bioodpad odkládá až
2019 2020
2019
2020
do poloviny března, kdy budou opět na svá místa umístěny velké kontejnery na
Pohled střed
12
14
66,0
62,6 bioodpad. Hnědý „zimní“ kontejner budou pracovníci obce dle potřeby odvážet na
Pohled Nádražní
6
10
26,3
30,3 kompostárnu do Krátké Vsi k našemu smluvnímu partneru – zemědělci panu
Zbortkovi. V roce 2020 bylo z naší obce na kompostárnu v Krátké Vsi odvezeno
Simtany
5
6
21,1
16,3
celkem 109,2 t bioodpadu, srovnání počtu vývozů a objemu odpadu z jednotlivých
CELKEM
23
30
113,4
109,2 míst najdete v tabulce. Za odvoz bioodpadu jsme v letošním roce uhradili 26.862,-Kč. Větve a podobný materiál, který nepatří do bioodpadu, i nadále celoročně ukládejte na místo před halou vlakového nádraží v
Nádražní ulici. Letos zde uloženou dřevní hmotu spálili zaměstnanci obce, z důvodu kůrovcové kalamity není možné zajistit
seštěpkování a odvoz dřevní hmoty.
(PD)

OBECNÍ VÁNOČNÍ STROM

Nad letošním obecním vánočním stromem se do posledních dnů vznášel velký
otazník. Všechny vytipované stromy rostou na místech, kam by se technika díky
rozmoklému terénu dostávala jen těžko. Nakonec pomohla společnost OSIVA a.s.
Přibyslav, provoz Pohled. Obci darovala smrk, který rostl v areálu OSIVA u budovy
jídelny a v příštím roce při rekonstrukci objektu by byl pokácen. Společnost poskytla
také nakladač JCB obsluhovaný p. Štěpánem Venzhöferem, který strom pomohl
pokácet a usadit u úřadu. Zaměstnanci obce jej poté ozdobili a připravili na
rozsvícení, i když letos bohužel neprobíhalo za účasti veřejnosti, jak jsme byli všichni
zvyklí. Společnosti OSIVA a.s. Přibyslav, provoz Pohled, tímto obec Pohled děkuje za
darování vánočního stromu a manipulaci s ním.
(PD)

POHLED – SKLÁDKA ZEMINY VE STŘEDU OBCE

Obec ukončila pronájem pozemku ve středu obce firmě
SKANSKA, oblast Jihlava, který sloužil firmě pro ukládku a
zpracování zeminy ze stavby „Simtany I/19 – úprava tělesa
silnice“. K předání pozemku došlo 20. 11. Pozemek nebyl
osetý trávou, protože v příštím roce bude pronajat jako
pozemek pro zařízení staveniště pro akci „Pohled –
kanalizace a ČOV a Vodovod Pohled“.
(MiK)

POHLED – ZÁSAH HASIČŮ V ALEJI

Po větrné smršti začátkem října byla obec 9. 10. upozorněna
občanem obce na havarijní stav lípy na konci ulice V Aleji.
Obcí byl ihned požádán Hasičský záchranný sbor Kraje
Vysočina - Havlíčkův Brod o okamžitou pomoc, protože lípa
možným pádem ohrožovala veřejné prostranství na cestě.
Hasiči po prohlídce stromu povolali automobil s
vysokozdvižnou plošinou a lípu postupně odvětvovali až na
torzo. Obec děkuje hasičům za profesionální přístup a postup
při likvidaci nebezpečně popraskané lípy.
(MiK)

STAVBA „I/19 SIMTANY –
SILNICE“

ÚPRAVA

TĚLESA

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava, z důvodu
špatného technického stavu a nevyhovujících parametrů
silnice I. třídy č. 19 realizovala v úseku od sjezdu k rybníku
Koupaliště do zatáčky v Simtanech (návaznost na opravu v r.
2019) opravu 620 m dlouhého úseku. Stavbu prováděla firma

SKANSKA a.s., oblast Jihlava, od května a do užívání silnici
předala 1. 11., stavbu ukončila k 30. 11. Při stavbě byl úsek
neprůjezdný, obyvatelé Simtan byli nuceni používat objízdnou
trasu přes Stříbrné Hory nebo místní účelovou komunikaci
přes Svatou Annu. Obec děkuje všem občanům a
návštěvníkům Simtan, doručovacím a zemědělským
společnostem za toleranci při omezení dopravy stavbou.
Děkuje firmě SKANSKA a.s., pracovníkům a zejména
stavbyvedoucímu Jiřímu Matějkovi za vzájemnou spolupráci
při realizaci stavby. Ta přinesla účastníkům silničního provozu
bezpečnější používání úseku I/19 a změnu krajiny.
(MiK)

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ V OBCI

Jak jsme slíbili, vracíme se ještě k zářijovému dotazníkovému šetření a doplňujeme výsledky uveřejněné v minulém vydání
Pohledských listů.
Celková návratnost dotazníků byla lepší z části Simtany (vč. Sv. Anny) než z Pohledu (vč. Rouštan), neboť tam činila 58 %, zatímco
v části Pohled pouze 42 %.
Jak se nám v Pohledu žije? Jak bylo již minule uvedeno, téměř 79 % odpovídajících uvedlo, že se jim žije velmi dobře nebo spíše
dobře. Spokojenost je tím větší, čím delší je doba života v obci. Ti, kteří zde žijí od narození, jsou spokojeni v 85 %, přistěhovalí
v posledních pěti letech se stejně vyjádřili jen v 63 %. Spokojenější jsou obyvatelé Simtan a Sv. Anny neboť na třiatřiceti vrácených
dotaznících všichni odpověděli, že se jim žije dobře nebo spíše dobře. Lepší mezilidské vztahy zřejmě panují v Simtanech, neboť
nikdo z tamních respondentů je nepovažuje za špatné. Celkově hodnotili mezilidské vztahy v obci poněkud lépe muži, 64 % z nich je
označilo jako velmi dobré nebo docela dobré, zatímco stejné hodnocení dalo jen 58 % žen.
Souhrnné odpovědi na otázku „Co se vám na naší obci nejvíce nelíbí“ jsme uveřejnili již v minulých Listech. Podíváme-li se na tyto
odpovědi podle bydliště respondenta, zjistíme, že zatímco v Pohledu byl nejčastěji kritizován špatný stav komunikací, chybějící
cyklostezky a nedostačující veřejná doprava, občané z části Simtany uváděli kromě komunikací a cyklostezek ponejvíce
nedostatečné podmínky pro kulturu a sportovní aktivity.
Dostupnost veřejné dopravy byla ve 102 případech hodnocena jako dobrá,
Počet
a v 57 případech jako ucházející. 56 občanů ji označilo jako špatnou a 74 Přednostní využití finančních prostředků
pro:
hlasů
respondentů ji neposuzuje, zřejmě proto, že ji vůbec nevyužívá. K veřejné
dopravě bylo také mnoho slovních připomínek týkajících se jak vlaků, tak
autobusů.
rekonstrukce, opravy komunikací
99
U otázky „Na co byste přednostně využil finanční prostředky obce?“ chodníky
101
(zatrhávaly se maximálně 4 možnosti) respondenti nejčastěji preferovali
104
prostory pro kulturu, vybudování chodníků a zpevnění cest a cyklostezek. polní cesty, cyklostezky
Osoby z domácností bez dětí nejčastěji zaškrtávaly prostory pro kulturu, bytová výstavba
96
bytovou výstavbu a vzhled obce, zatímco domácnosti s dětmi kromě prostor podmínky pro spolky
35
pro kulturu preferovaly častěji zpevněné cesty a cyklostezky a také více
43
považují za důležitou školku, sportoviště a likvidaci odpadů. Senioři, tedy likvidace odpadů
osoby ve věku 65 a více let, kladli nejvíce důraz na zlepšování vzhledu prostory pro kulturu
109
obce, bytovou výstavbu a vybudování chodníků. Pro optický kabel ponejvíce zlepšení vzhledu obce
97
hlasovali respondenti z věkových skupin 30-49 let a 15-29 let.
veřejná
zeleň
41
Dotazník se také zabýval otázkou, zda by měla obec investovat do přípravy
23
stavebních pozemků. 19 % odpovídajících se k tomu nevyjádřilo, 63 % mateřská škola
odpovědí bylo určitě ano nebo spíše ano a 18 % respondentů takové optický kabel pro internet
75
investice nepodporuje. Největší podporu mají tyto investice u seniorů a osob
sportoviště
42
nad 50 let. V části Pohled podporuje přípravu stavebních pozemků 62 %
jiné
17
respondentů, v části Simtany jen 57 % respondentů.
A jak by se podle respondentů měla obec rozvíjet co do počtu obyvatel? 70 odpovídajících (24 %) si myslí, že by měla zůstat stejná,
120 odpovídajících (42 %) preferuje růst do 900 obyvatel a pouze 37 odpovědí (13 %) bylo pro růst nad 900 obyvatel. Poměrně
značný počet osob (21 %) se k této otázce nevyjádřil (nedovede posoudit). Rovněž k otázce investic do sociálního bydlení pro seniory
nebo jinak znevýhodněné osoby se 21 % respondentů nevyjádřilo. 57 % odpovědí bylo ano nebo spíše ano a 19 % ne nebo spíše ne.
Nejvíce zamítavých odpovědí v otázce investic do sociálního bydlení přišlo od věkové skupiny 30-49 let.
Kamenolomem se cítí být obtěžováno 38 % respondentů. Ostatním kamenolom nevadí. Překvapivě i 45 % respondentů z části obce
Simtany odpovědělo, že je provoz kamenolomu ničím neomezuje.
K rekonstrukci fary se nevyjádřila plná třetina respondentů. Nejvíce chybějících odpovědí bylo ve věkové skupině seniorů. Z těch,
kteří nějaké stanovisko zaujali, bylo 51 % odpovědí pro rekonstrukci (ano, spíše ano) a 14 % proti (ne, spíše ne). Větší podporu má
rekonstrukce fary u osob žijících v obci od narození a z hlediska věku to jsou osoby ve skupině 30 až 49 let. Pokud respondenti
navrhovali nějaké využití fary, jednalo se zejména o kulturní a spolkovou činnost, cvičení či kavárnu.
Rozvoj cestovního ruchu patrně není tím, co občany Pohledu tíží, protože k otázce „Měla by se obec zaměřit na rozvoj cestovního
ruchu?“ se 120 respondentů (42 %) vůbec nevyjádřilo. Z těch, co odpověděli, bylo 85 (30 %) pro a 72 (25 %) proti.
Skončíme problematikou prostranství ve středu obce. Názory na to, co by tam mělo být, jsou dle očekávání různé a výsledek šetření
je zřejmý z grafu.
Celkově vítězí park, kulturní dům a sportoviště.
Pokud zkoumáme preference jednotlivých možností
z hlediska věkových skupin, tak veřejné prostranství-park
je preferován ve všech třech věkových skupinách do 64
let. V těchto skupinách pro něj hlasovalo 67 % - 68 %.
Ve skupině seniorů tato možnost takovou podporu nemá,
tam se pro ni vyslovilo jen 42 % dotázaných. Kulturní
dům by nejvíce ocenili senioři a také osoby ve věku 3049 let. Sportoviště by si přáli hlavně respondenti
z věkové skupiny 30-49 let, zatímco rodinné domy by se
ve středu obce líbily hlavně osobám ve věku 50-64 let.
Pro sběrné místo se vyslovili hlavně mladí z první věkové
skupiny. Parkoviště celkově velkou podporu nemá,
vyslovily se pro něj hlavně osoby středního věku. Bytový
dům by si přáli hlavně senioři.
(JN)
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