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Vážení spoluobčané,
přiblížil se čas Vánoc, svátků pokoje a radosti.
K příležitosti těchto výjimečných chvil spojených
s příchodem nového roku bych chtěl jménem svým
i zastupitelů popřát hodně zdraví, štěstí, spokojenosti
i úspěchů Vám, občanům naší obce, Vašim rodinám,
dětem a blízkým, zvláště pak těm, kteří nemohou
z různých důvodů prožít vánoční svátky v kruhu
svých nejbližších. Ať Vám nadcházející rok 2011
přinese jen to dobré.
starosta Milan Klement

INFOKOUTEK
ANEB CO SE CHYSTÁ V NEJBLIŢŠÍM OBDOBÍ
Tradiční setkání zastupitelů obce se
hvězdou aneb od kostela sv. Ondřeje ke
seniory se uskuteční ve středu 15. 12.
kostelu sv. Anny.
2010 v klubovně hasičské zbrojnice od
14:00 hod.
Klub důchodců srdečně zve své členy na
silvestrovskou oslavu, která se bude
V neděli 19. 12. 2010 se v kostele sv.
konat 28. 12. ve 14 hod. v klubovně
Ondřeje uskuteční adventní koncert, a to
hasičské zbrojnice. Hudba a občerstvení
od 15:00 hod. Vystoupí oblíbené dětské
zajištěny.
akordeonové
kvarteto
s repertoárem
Obec Pohled zve občany na veřejné
váţné i populární hudby a také vánočních
zasedání zastupitelstva obce, které se
melodií. Pozvánku najdete uvnitř čísla.
bude konat ve středu 29. 12. 2010 od
Vánoční bohosluţby se budou konat
17:00 hod. v klubovně hasičské zbrojnice.
v kostele sv. Ondřeje v den Boţího
SDH Pohled pořádá výroční členskou
narození 24. 12. ve 22:30 hod., na
schůzi, která se uskuteční v pátek 7. 1.
1. svátek vánoční 25. 12. v 8:30 hod., na
2. svátek vánoční 26. 12. v 8:30 hod., dále
2011. Všichni členové obdrţí pozvánku.
31. 12. v 15:00 hod. a na Nový rok 1. 1.
Svoz komunálního odpadu v novém
2011 v 8:30 hod.
roce bude probíhat stejně jako letos
V neděli 26. 12. 2010 se od 14:00 hod.
v sudé týdny. První svoz se uskuteční ve
uskuteční Putování za betlémskou
středu 12. 1. 2011.

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Česká Bělá
proběhne v pátek 21. 1. 2011 od 13:00 do
16:00 hod.
TJ Sokol Pohled pořádá v sobotu 29. 1.
2011 sportovní ples. Začátek ve 20:00
hod. v kulturním domě ve Stříbrných
Horách.
K poslechu
hraje
skupina
Variace. Hromadný svoz ze zastávky
v Pohledu v 19:30 hod., ze Simtan v 19:35
hod. Plánovaný odjezd svozu zpět směr
Havl. Brod je v 02:30.
Myslivecké sdruţení srdečně zve své
členy na výroční členskou schůzi, která
se uskuteční v sobotu 5. 2. 2011 od 14:00
hod. v restauraci Pod Klenbou.
Český zahrádkářský svaz ZO Pohled
pořádá v sobotu 26. 2. 2011 v klubovně
hasičské zbrojnice od 14:00 hod. výroční
členskou schůzi. Členové jsou srdečně
zváni.

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
Do Pohledských listů jsou zaneseny pouze nejdůleţitější body, úplné zápisy a usnesení zastupitelstva obce jsou k nahlédnutí na obecním úřadu.
Ze zasedání 8. října 2010:

Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) schválilo prodej pozemků z vlastnictví obce p.č. 647/2 o výměře 90 m2, ostatní plocha, v katastrálním území
(dále jen k.ú.) Pohled, K. a A. O. za dohodnutou cenu 2 700 Kč, dále prodej pozemku p.č. 645/3, o výměře 62 m 2 , ostatní plocha, pozemek
st. 70/3, díl „d“, o výměře 13 m2, zastavěná plocha, v k.ú. Pohled, manţelům V. a F. R. za dohodnutou kupní cenu 2 710 Kč a zmocňuje
starostu obce k podpisu smlouvy. Geometrický plán (dále jen GP), náklady na sepsání smlouvy a vklad do katastru nemovitostí (dále jen KN)
hradí kupující.

ZO schválilo změnu čerpání finančních prostředků v rozpočtu Mateřské školy. Důvodem je zakoupení nového počítače pro potřeby MŠ
Pohled.

ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3/2010, kterým se zvyšují příjmy o 89 120 Kč a výdaje o 70 300 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je 18 820
Kč.

ZO zrušilo platnost usnesení zastupitelstva obce z 9. 9. 2010, č. 4/10, bod 1 l, ve kterém schválilo převod finančních prostředků obce
z termínovaného vkladu u Komerční banky Havlíčkův Brod na Profi spořící účet bonus u Komerční banky Havlíčkův Brod. Důvodem bylo, ţe
banka doporučila převést finanční prostředky na běţný účet, kde pro obec byla vyhlášena nová, výhodnější úroková sazba. ZO zároveň
schválilo převod finančních prostředků obce z termínovaného vkladu u KB Havlíčkův Brod, na běţný účet obce u KB Havlíčkův Brod.

ZO zrušilo platnost usnesení z 9. 9. 2010, č. 4/10, bod 1 n, kterým byl schválen záměr prodeje a podmínky prodeje nemovitostí obce dle GP.
Důvodem pro zrušení byla chyba v GP č. 435-1197/2010, kde byl špatně zidentifikován vznik pozemků p.č. 33/1, 33/2, 686/1. Tento GP by
nebylo moţné zapsat se smlouvou o prodeji předmětných nemovitostí na KN a celý záměr by byl neplatný. Proto byl vyhotoven nový GP č.
441-1197/2010, který tuto chybu odstranil.

ZO projednalo a schválilo záměr prodeje a podmínky prodeje nemovitého majetku obce:
- budovy č. p. 1 (zámek), budovy č. p. 40 (kadeřnictví), budovy č. p. 41 (bývalé byty), budovy č. p. 261 (sokolovna), budovy bez č. p. a č.
evidenčního (špejchar-sýpka), zemědělské stavby, na pozemku stavební parcely č. st. 33, budovy bez č. p. a č. evidenčního (bývalé chlévy,
nyní garáţ, klubovna motocyklového klubu), na pozemku stavební parcely č. st. 38/1, budovy bez č. p. a č. evidenčního (moštárna a sklad
Českého zahrádkářského svazu, klubovna Mysliveckého sdruţení), garáţ, na pozemku stavební parcely č. st. 38/14 a budova bez č. p. a č.
evidenčního, rozestavěná stavba (škola), na pozemku stavební parcely č. st. 404,
- pozemků evidovaných v KN jako stavební parcely čísel st. 28, st. 29, st. 33, st. 38/1, st. 38/13, st. 38/14, st. 38/15, st. 404 (vše druh
pozemku zastavěná plocha a nádvoří),
- celých pozemků evidovaných v KN jako pozemkové parcely čísel 18, 21/5, 21/6, 40, 46, 55, 64/1, 65, 68/1, 302/2, 685/8, 685/12, 823/1, části
pozemku evidovaného v KN jako pozemková parcela č. 44, ve výměře a hranicích stanovených GP č. 373-1373/2007, části pozemku
evidovaného v KN jako pozemková parcela číslo 683/2, ve výměře a hranicích stanovených GP č. 436-1197/2010, celých pozemků
evidovaných v KN jako pozemkové parcely čísel 50, 51, 636, části pozemků evidovaných v KN jako pozemková parcela číslo 634/2, 635/1,
637/1, 686/1, 826 ve výměře a hranicích stanovených GP č. 435-1197/2010, celých pozemků evidovaných v KN jako pozemkové parcely
čísel 635/3, 824, části pozemků evidovaných v KN jako pozemková parcela č. 635/1, 686/1 a celých pozemků evidovaných v KN
zjednodušeným způsobem, jako parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (grafický příděl) čísel 27/1, 33 ve výměře a hranicích
stanovených GP č. 441-1197/2010.
- ZO schválilo tyto podmínky prodeje:
- veškeré nabízené nemovitosti se prodávají jako celek, minimální cena činí 15 000 000,00 Kč,
- k tíţi pozemků parcelní číslo 636/1, 635/1, 33/4, 636/2, 51/2, 21/6, v k.ú. Pohled, dle GP č. 435-1197/2010, č. 441-1197/2010 bude zřízeno
věcné břemeno ve prospěch Obce Pohled práva chůze, jízdy a bezplatného uţívání pozemků jako veřejné komunikace,
- předkupní právo pro Obec Pohled, s výjimkou příbuzného v pokolení přímém, k pozemkům parcelní číslo 636/1, 635/1, 33/4, 636/2, 51/2,
21/6, v k.ú. Pohled, dle GP č. 435-1197/2010 a č. 441-1197/2010,
- kupující převezme právní postavení pronajímatele parcely st. 38/13, 38/14, 38/1 a budov na nich postavených, které budou na 4 roky
pronajaty třetím osobám za symbolickou cenu (kadeřnictví, moštárna a sklad Českého zahrádkářského svazu, klubovna Mysliveckého
sdruţení, klubovna motocyklového klubu),
- nabídky na koupi nemovitostí jsou přijímány v písemné formě s ověřeným podpisem.
Z ustavujícího zasedání 4. listopadu 2010:

Členové zastupitelstva byli vyzváni ke sloţení slibu a jeho stvrzení podpisem.

Dále ZO stanovilo jednoho místostarostu.

ZO se usneslo, ţe pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn a ţe volba starosty a místostarosty proběhne
veřejně hlasováním.

Následně ZO zvolilo starostou obce Ing. Milana Klementa, místostarostou obce Reného Langera.

ZO zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemţ odsouhlasilo, ţe kaţdý z nich bude mít tři členy (Povinnost zřídit výše uvedené výbory
ukládá zákon o obcích).

V dalších hlasováních zvolilo ZO za předsedu finančního výboru Jiřího Farku, předsedkyni kontrolního výboru Ing. Evu Neuwirthovou, členy
finančního výboru Jana Novotného a Marii Kotoučovou, členy kontrolního výboru Jana Růţičku a Luboše Sobotku.

ZO schválilo měsíční odměnu pro neuvolněné členy zastupitelstva (v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízením vlády č. 37/2003 Sb.),
odměnu pro neuvolněné členy zastupitelstva, kteří zároveň vykonávají funkci předsedy nebo člena výboru zastupitelstva (souladu s § 72
zákona o obcích, nařízením vlády č. 37/2003 Sb. a dle § 77 odst. 2 zákona o obcích) a dále odměnu za výkon funkce neuvolněného
místostarosty obce (dle § 77 odst. 2 zákona o obcích). Vše s platností od 1. 11. 2010.

Zastupitelstvo obce zrušilo platnost bodu 1 h usnesení zastupitelstva obce č. 5/10, ze dne 8. 10. 2010 (záměr prodeje nemovitého majetku
obce a podmínky prodeje), a to z toho důvodu, ţe je nutné navrhnout změny v bodech 11, 12, 13, 14 záměru prodeje tak, aby bylo zcela
jasné, jaké pozemky se nabízejí k prodeji a nebylo moţné kýmkoliv zpochybnit jejich určení.

ZO následně schválilo nový záměr prodeje nemovitého majetku obce, jeţ od původního záměru prodeje (uvedeného v zápisu z usnesení z 8.
10. 2010) liší v bodech 11, 12, 13, 14 a dále v bodech č. 3, 4 a 5 podmínek prodeje. Nové znění jednotlivých bodů je následující:
ZO schválilo záměr prodeje tohoto nemovitého majetku – bod 11 - celého pozemku evidovaného v KN jako pozemková parcela č. 44 ve
výměře a hranicích stanovených GP č. 373-1373/2007; bod 12 - celý pozemek evidovaný v KN jako pozemková parcela č. 683/2 ve výměře a
hranicích stanovených GP č. 436-1197/2010; bod 13 - celé pozemky evidované v KN jako nově vytvořené pozemkové parcely čísel 50/1,
50/2, 50/3, 51/1, 51/2, 51/3, 635/1, 636/1, 636/2, 826/2 ve výměře a hranicích stanovených GP č. 435-1197/2010; bod 14 - celé pozemky
evidované v KN jako nově vytvořené pozemkové parcely čísel 27/4, 33/3, 33/4 a 686/1 ve výměře a hranicích stanovených GP č. 4411197/2010.
Změny v podmínkách prodeje znějí takto: bod 3 - k tíţi pozemků v k. ú. Pohled, parcelní číslo 21/6, pozemků parcelní číslo 636/1, 635/1,
636/2, 51/2, dle GP č. 435-1197/2010 a pozemku parcelní číslo 33/4, dle GP č. 441-1197/2010 bude zřízeno věcné břemeno ve prospěch
Obce Pohled, v právu chůze, jízdy a bezplatného uţívání pozemků jako veřejné komunikace; bod 4 - bude zřízeno věcné předkupní právo ve
prospěch Obce Pohled, s výjimkou příbuzného v pokolení přímém, k pozemkům v k.ú. Pohled, parcelní číslo 21/6, pozemkům parcelní číslo
636/1, 635/1, 636/2, 51/2, dle GP č. 435-1197/2010 a pozemku parcelní číslo 33/4, dle GP č. 441-1197/2010; bod 5 - převzetí právního
postavení pronajímatele parcely v k.ú. Pohled st. 38/13, 38/14, 38/1 a budov na nich postavených, které budou na 4 roky pronajaty třetím
osobám za symbolickou cenu (kadeřnictví, moštárna a sklad Českého zahrádkářského svazu, klubovna Mysliveckého sdruţení, klubovna
motocyklového klubu).

Nově byl zapracován bod, ţe si Obec Pohled vyhrazuje právo odchýlit se od uvedených podmínek.
Úplné znění nového platného záměru prodeje nemovitého majetku obce je k nahlédnutí na obecním úřadu.
Ze zasedání 8. prosince 2010:

ZO schválilo dodatek ke smlouvě o nakládání s odpadem uzavřené dne 25. 10. 1995 mezi firmou Miloslav Odvárka – ODAS a Obcí Pohled
platný pro rok 2011.

ZO dále schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010 o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění,
vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů. Výše poplatku pro obyvatele zůstává pro rok 2011 nezměněna.

ZO schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku ze psů a dále obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010 o místním poplatku
ze vstupného.

ZO schválilo Řád veřejného pohřebiště jako Opatření č. 6/2010, dále schválilo oběh účetních dokladů Obecního úřadu Pohled.

ZO schválilo prodej pozemku z vlastnictví obce p. č. 647/2 odděleného GP č. 438-1267/2010 o výměře 90 m2, ostatní plocha, v k.ú. Pohled,
do vlastnictví K. a A. O., za dohodnutou kupní cenu 2 700 Kč, dále prodej pozemku p. č. 645/3 odděleného GP č. 438-1267/2010 o výměře
60 m2, ostatní plocha, pozemek označený jako díl „d“ oddělený GP č. 438-1267/2010 o výměře 16 m 2, zastavěná plocha, v k.ú. Pohled, do
vlastnictví V. a F. R. za dohodnutou kupní cenu 2 950 Kč. GP, náklady na sepsání smlouvy a vklad do KN hradí kupující. Daň z převodu
nemovitosti hradí ze zákona prodávající.

ZO schválilo koupi pozemků do vlastnictví obce v k. ú. Pohled p. č. 305/1 o výměře 4 480 m2, ostatní plocha, p. č. 308/6 o výměře 1 784 m2,
ostatní plocha (část pozemků bývalého koupaliště), od pana J. S., za dohodnutou kupní cenu 43 848 Kč. Náklady na sepsání smlouvy a vklad
do KN hradí Obec Pohled. Daň z převodu nemovitosti hradí ze zákona prodávající.

ZO schválilo koupi pozemků do vlastnictví obce p. č. 38/1 o výměře 79 m 2, zahrada, pozemku st. 21/1 o výměře 406 m2, zastavěná plocha a
nádvoří, budovy na pozemku st. 21/1, č. p. 2 (fara), vše v k. ú. Pohled, od Římskokatolické farnosti Pohled za dohodnutou celkovou kupní
cenu 1 500 000 Kč. Náklady na vklad do KN hradí Obec Pohled. Daň z převodu nemovitosti hradí ze zákona prodávající.

ZO schválilo rozpočtové opatření 4/2010.

ZO vzalo na vědomí výsledek veřejnosprávní kontroly provedené dne 29. 9. 2010 v Mateřské škole Pohled, dále zápis z dílčího přezkoumání
hospodaření obce Pohled za období 1. 1. 2010 – 30. 9. 2010 provedeného dne 6. 10. 2010 kontrolory Krajského úřadu kraje Vysočina, při
kterém nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

ZO vzalo na vědomí příkaz starosty obce ze dne 30. 11. 2010 k provedení inventarizace majetku obce za rok 2010

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE POHLED V ROCE 2010
Ve volbách do zastupitelstev obcí konaných 15. a 16. 10. 2010 byla v obci Pohled sestavena pouze jedna kandidátní listina KDU-ČSL,
ve které figurovalo 9 kandidátů bez politické příslušnosti. Nezávislí kandidáti se v obci neobjevili, a proto u nás došlo k specifickému
jevu – totiţ ţe počet kandidátů odpovídal mnoţství mandátů v obci (stejně tomu bylo například v Krátké Vsi nebo ve Ţdírci). Důsledkem
této skutečnosti bylo, ţe všichni kandidující tak byli zvoleni za zastupitele obce. Tento zcela evidentní fakt nese podíl na tom, ţe
k volbám přišlo pouze minimum voličů - volební účast v Pohledu činila pouhých 36,04 % (z 641 osob, zapsaných ve výpisech ze
seznamu voličů a jejich dodatků, bylo v naší obci odevzdáno 231 obálek s 1452 platnými volebními hlasy). V okrese Havlíčkův Brod
měl niţší volební účast pouze Šlapanov s 36 %. Naopak nejvíce se v okrese lidé hrnuli k urnám v Čečkovicích, kam přišlo 91,04 %
voličů. Přitom volební účast v kraji Vysočina byla vůbec nejvyšší z celé ČR - činila přesných 55 %, v celé České republice pak přišlo
k volbám do zastupitelstev obcí 48,5 % voličů.
Kandidát
Hlasy
Pořadí
(zdroj: http://www.volby.cz/pls/kv2010/kv?xjazyk=CZ&xid=0)
Poř.č.
Příjmení, jméno
Věk abs.
v%
zvolení
V přiloţené tabulce najdete přehled zvolených kandidátů do
zastupitelstva obce, včetně počtu preferenčních hlasů
1
Kotoučová Marie
37
159
10,95
1
jednotlivým kandidátům.
2
Langer René
37
164
11,29
2
(http://www.volby.cz/pls/kv2010/kv21111?xjazyk=CZ&xid=0&x
3
Novotný Jan
52
175
12,05
3
v=23&xdz=1&xnumnuts=6101&xobec=569291&xstrana=0&xo
4
Bořilová Martina, Mgr.
29
158
10,88
4
dkaz=1)
5
Sobotka Luboš
38
149
10,26
5
NOVÉ ZASTUPITELSTVO OBCE
6
Neuwirthová Eva, Ing.
29
158
10,88
6
Na prvním ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Pohled
7
Růţička Jan
49
158
10,88
7
konaném 4. 11. 2010 byl zvolen do funkce starosty obce
8
Farka Jiří
50
158
10,88
8
Pohled Ing. Milan Klement, do funkce místostarosty obce
René Langer. Ve funkci zastupitele pokračují další období
9
Klement Milan, Ing.
42
174
11,91
9
Marie Kotoučová, Jan Novotný, Luboš Sobotka, Jan Růţička
a Jiří Farka. V zastupitelstvu obce nově zasednou Ing. Eva Neuwirthová a Mgr. Martina Bořilová, nahradí tak Jitku Neuwirthovou, která
se rozhodla z osobních důvodů do letošních komunálních voleb nekandidovat a Mgr. Ivu Sobotkovou, která rezignovala na post
zastupitele obce v červnu 2007.
Pro zajímavost můţeme doplnit, ţe v sousední Dlouhé Vsi byla starostkou obce opět zvolena Ludmila Němcová, ve Stříbrných Horách
opět JUDr. Marie Kolláriková, v Krátké Vsi nadále starostenský post vykonává Jiří Ondráček, v České Bělé Václav Jaroš a v Přibyslavi
Mgr. Jan Štefáček. Ve Ţdírci tuto funkci plní Pavel Dobrovolný.

POVOLEBNÍ RESUMÉ
Obec Pohled vede po říjnových volbách nové zastupitelstvo,
z něhoţ většinu osazenstva známe z minulého volebního období.
Není jistě od věci shrnout výsledky čtyřletého působení starého
zastupitelstva obce Pohled, které fungovalo ve sloţení Ing. Milan
Klement (starosta), René Langer (místostarosta), Jiří Farka,
Marie Kotoučová, Jitka Neuwirthová, Jan Novotný, Jan Růţička,
Luboš Sobotka a Mgr. Iva Sobotková (rezignovala na funkci
zastupitele v červnu 2007). Toto zastupitelstvo bylo zvoleno na
období 1. 11. 2006 – 15. 10. 2010 a za tuto dobu se zúčastnilo 80
pracovních porad a přesně 30 zasedání zastupitelstva.
Ačkoli se obec po celou dobu působení těchto zastupitelů
nacházela (a stále nachází) ve sloţité finanční situaci, přesto se
podařilo uskutečnit důleţité stavební akce i opravy a vyřešit
závaţné administrativní záleţitosti.

K úspěchům zastupitelstva administrativního charakteru patří
především schválení prodlouţení splátkování dluhu obce do 31.
1. 2009 a poté další splátkování, jiţ zřejmě poslední, do 31. 7.
2011. Dále došlo k vyřešení změn č. 2 a 3 územního plánu obce
Pohled, k vyřízení stavebního povolení na chodník v ulici Nad
Tratí, stavebního povolení na obecní vodovod a na rozvod
elektrického vedení v Rouštanech. V roce 2009 byl v obci zřízen
Czech POINT.
V Pohledu byly realizovány také rozsáhlé stavební akce.
S obrovským přispěním členů SDH a některých občanů byla
provedena výstavba hasičské zbrojnice v letech 2007 - 2009,
dále proběhla výstavba stezky pro pěší v Revoluční ul., v úseku
od Zahradní I. směrem ke hřbitovu, výstavba nájezdu ke hřbitovu
i chodníku na tomto pietním místě. V roce 2009 byla uskutečněna
rozsáhlá rekonstrukce prostorů umývárny a WC v mateřské
školce. Zastupitelstvo obce dále zajistilo kultivaci prostoru ve

středu obce (výstavba sportovního hřiště, dětského koutku,
zasypávání propadů kanalizace, zajištění dešťové kanalizace,
zbourání nevyhovujícího a nevyuţívaného čp. 42). V Simtanech,
v obci v ulici Sokolská a k místním částem u Polzerů a u Svaté
Anny byly vybudovány zpevněné asfaltové vozovky. Elektrické
osvětlení vedené zemí a kvalitní rozhlasové vedení získaly
samoty u Svaté Anny a Simtany. Rozhlas byl zmodernizován a
rozšířen v některých částech obce a v Rouštanech. Téměř kaţdý
rok dochází k úpravě koryta Sázavy v určitých kritických úsecích
v katastru Pohledu i Simtan. Mnohé z těchto akcí většího
finančního rozsahu by nemohly být realizovány bez pomoci
grantů a dotací.
K dalším uskutečněným investičním akcím minulého
zastupitelstva patří vyjednání výměny oken v ulici Nad Tratí,
oprava a vyčištění pomníku sv. Jana Nepomuckého (2007) a
pomníku padlých (2008), instalace informační tabule a dvou lavic
v chráněné lipové aleji, letos také finanční spoluúčast obce na
opravě kostela sv. Anny. Velké mnoţství prostředků obec
kaţdoročně uvolňuje na rozsáhlou péči o zeleň v obci i mimo ni
(grantová výsadba z fondu Nadace Partnerství, ošetření
památkově chráněné aleje, odstraňování stromů, jeţ ohroţují
obyvatele a obydlí), o zeleň se obec stará také brigádnicky (časté
vyřezávání náletů – u Jeliňáku, u řeky, výseky u Sv. Anny, na
staré trati…), letos byl pořízen i malý zahradní traktor k úpravě
obecních zelených ploch.
K méně viditelným, a o to důleţitějším úspěchům obce, patří
práce s pozemky – jejich získávání do vlastnictví obce (většinou
jde o mnohaleté úřednické tahanice) a jejich následná úprava a
vyuţití pro účely obce jsou pro další vývoj zásadní. Teprve po
získání do vlastnictví obce mohl být částečně revitalizován
pozemek hřbitova, střed obce, pozemky u přejezdu ţelezničního
mostu, louka u lávky, stará trať v úseku k Anţírovně a U Štítu,
ţlábek pod Jeliňákem směrem k Tajovským a mnohé další.
Neméně důleţité je i nakládání s budovami (sokolovna se stala
předmětem prodeje, bylo zbouráno čp. 42 ve středu obce),

nezanedbatelný není ani prodej pozemků obce občanům, kteří je
dlouhodobě uţívají, do jejich vlastnictví.
Obec se také zapojila do mnoha neinvestičních projektů – letos
se spolky poprvé účastnily akce „Čistá Vysočina“, kaple Panny
Marie byla zapsána do seznamu kulturních památek, v roce 2007
byly navráceny do majetku obce obrazy Amálie Mánesové a dále
dlouhodobě zapůjčeny Národní galerii v Praze. Od roku 2006 je
pokračováno v obnovené tradici vítání občánků, od roku 2007
funguje obecní zpravodaj Pohledské listy, byl zaveden svoz
velkoobjemového odpadu.
Za mnohé však zastupitelstvo obce vděčí především místním
spolkům a organizacím – pracovní síly na výstavbu zbrojnice byly
téměř bez výjimky z řad místního SDH, oprava pilířů kostela sv.
Ondřeje a omítek a štuků kostela sv. Anny probíhá především
díky iniciativě členů Římskokatolické farnosti Pohled, o kulturní
dění se z velké části stará Sdruţení rodičů a přátel dětí či
Agentura Uni-art a Divadýlko Mrak, další organizace jako TJ
Sokol, Myslivecké sdruţení či Klub důchodců si vzali za své
organizování společenských akcí jako je ples, poslední leč či
dýchánky pro vrstevníky. Simtany si obstarávají veškeré brigády
a stavební akce z řad svých občanů (výstavba dětského koutku,
odpočívadla, sportoviště, oprava a nátěr kapličky, údrţba zeleně,
oprava lávky…). Rozsáhlé pozemní práce by nebylo moţné
realizovat za daných finančních podmínek obce bez pomoci
mechanizace firem Českomoravský štěrk a.s., Osiva, Zempol,
Rázl a Škaroupka.
Další zlepšování stavu obce ve větším rozsahu padne na bedra a
také zodpovědnost nového zastupitelstva a bude také záleţet na
potencionálním oddluţení obce v roce 2011. Nadále však zůstává
důleţitá (a snad nejdůleţitější) především spolupráce obce
s občany a občanů s obcí. Bez vzájemné podpory se totiţ
ţádných pozitivních změn nedočkáme.
Za Obec Pohled Martina Bořilová

MUDr. Jarmila Matějů
informuje své pacienty, ţe od 1. ledna 2011 jiţ nebude dojíţdět do naší obce (stejně tak jako do Herálce a Úsobí). Důvodem je
zvýšený počet registrovaných dětí a z toho důvodu také nucené rozšíření ordinačních hodin v Havlíčkově Brodě. MUDr. Matějů bude
ráda i nadále ošetřovat pohledské děti a dorost ve své ordinaci v Havl. Brodě.

PŘEKOPY
V měsíci říjnu byly zhutněním a asfaltováním dokončeny opravy
překopů, které vznikly po uloţení plynovodního a telefonního
vedení (z let 1998 a 2000) v ulicích Sokolská (3 překopy), U Štítu
(2 překopy), Zámecká (3), v Lihovarské ulici (1), u bytovek (2),
v Nádraţní ulici u ţelezničního mostu (1). Dále byl vyasfaltován
chodník ke hřišti a byly provedeny opravy ostatních drobných
poruch povrchu komunikací. Práce provedla firma Jan Šemík
Knyk a Zdeněk Čihák Havl. Brod. Celkové náklady za provedené
opravy zahrnující materiál, práci a dopravu činily 75.000 Kč.

OSVĚTLENÍ NA ZAČÁTKU OBCE
Na konci měsíce října bylo v ulici Revoluční, při vjezdu do obce
směrem od Havl. Brodu (u Pátkových), rozšířeno veřejné
osvětlení o jeden ocelový stoţár se světlem. Připojení je vedeno
kabelem v zemi a lze ho dále prodlouţit. Náklady na výkop,
betonování, dopravu, elektrosluţby, materiál, práci a revizi činily
43.000 Kč. Zemní práce provedla firma Zdeněk Čihák Havl. Brod,
odborné elektroinstalační práce firma Elektrosluţby, s.r.o. Havl.
Brod.

VÝSADBA NA STARÉ TRATI
V letošním roce obec získala grant Ministerstva ţivotního
prostředí v rámci Programu péče o krajinu. Na základě tohoto
grantu byla 29. října provedena výsadba stromů a keřů podél
cesty na staré trati, a to v úseku od rekreační chaty směrem
k lávce k Anţírovně. Byly vysazeny 3 lípy, 5 javorů, 4 jeřáby, 2
třešně ptačí, 1 hrušeň, z keřů pak 10 ks hlohu obecného, 10 ks
růţe šípkové, 10 ks lísky. Odbornou výsadbu provedlo
zahradnictví Křesťan Havl. Brod. Celkové náklady činily 22.915
Kč. Tato částka byla v plné výši hrazena z prostředků MŢP.

VÝSADBA V LIPOVÉ ALEJI
V sobotu 30. října se v Pohledu uskutečnila výsadba 12 kusů lip
za účasti veřejnosti v rámci grantového projektu Nadace
Partnerství - Strom ţivota. Sázení proběhlo za účasti 60 občanů –
dospělých i dětí, členů zájmových organizací i jednotlivců,
přičemţ své zastoupení zde mělo SDH Pohled, TJ Sokol,
Sdruţení rodičů a přátel dětí, zahrádkáři i Klub důchodců.
Následně osazené stromy ošetřilo zahradnictví Křesťan Havl.
Brod, které dodalo materiál i samotné stromky. Celkové náklady
činily 26.144 Kč, z toho 20.000 Kč obec získala z grantu
společnosti Makro, 6.144 Kč hradila obec.

KANALIZAČNÍ VPUSŤ U KAPLIČKY

ODSTRANĚNÍ SUŠÁKU U STARÉ ZBROJNICE

V listopadu provedla firma Toman Havlíčkův Brod rekonstrukci
kanalizační vpusti u kapličky, která bude svádět vodu z ulice
Zahradní I a zabrání vytékání vody na silnici I. třídy, kde zejména
v zimním období a v období velkých dešťů vznikalo náledí a
nebezpečné kaluţe. Náklady činily zhruba 21 000 Kč.

28. října odstranili členové SDH sušák hadic, který byl nedílnou
součástí zástavby u staré zbrojnice. K demontáţi a převozu byl
pouţit autojeřáb firmy Miko Havl. Brod. Sušák byl následně
uskladněn v bramborárně, kde bude přes zimu zrekonstruován,
zmodernizován, znovu natřen a na jaře namontován na
podstavec, který je jiţ připraven před novou hasičskou zbrojnicí.

STŘED OBCE JE KONEČNĚ OBECNÍ
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Získáním pozemku p. č. 813 o výměře 64 m byla završena
patnáctiletá snaha obce získat do svého vlastnictví pozemky ve
středu obce po bývalém státním statku. Obec tento pozemek
získala bezúplatně od Pozemkového fondu po více jak 3 letech
jednání. Vlastnictví těchto pozemků je přitom pro obec velmi
důleţité, neboť je tak zaručena moţnost průjezdu vozidel i
průchodu obyvatel a dále přístup k objektům ve vlastnictví obce
(hasičská zbrojnice, sportoviště, zdravotní středisko, bývalá
bramborárna, mateřská škola). Tím je podstatně zjednodušeno
vyuţití prostoru pro potřeby obce a nakládání s celým
prostranstvím.

ÚPRAVA KORYTA ŘEKY
Na přelomu října a listopadu provádělo Povodí Vltavy, státní
podnik, středisko Havl. Brod čištění koryta řeky v katastrálním
území Simtany naproti lomu. V tomto úseku byly odstraněny
pařezy z profilu řeky. Dále byl v katastrálním území Pohled
v zátočině nad splavem a pod parkem odstraněn náplav, pod
Anţírovnou u ţelezničního mostu byl z koryta řeky odstraněn
náplav a křoviny. Práce byly provedeny z důvodu úpravy
průtočného profilu řeky. Průtok v řece je tak zvyšován, coţ má
významný dopad především při prevenci povodní.

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ KONCERT
Máte uklizeno?
Budou Vánoce – lásky čas. Všude voní cukroví, potají se balí dárky. Nejeden
člověk se zálibně položí do křesla, rozsvítí lampičku, zapálí si svíčku a přečte
dobrou knížku či se zaposlouchá do CD s koledami. Všude se vše blyští, zkrátka
vše na svém místě.
Ale… jedno místo možná uklizeno není. Lesknoucí se věci nahradily v některých
případech pavučiny, prach a vykukující rez. To místo je naše duše. Ukliďme si v ní
stejně jako doma.
A protože hudba je jedno z nejlepších „košťátek“ na dosud nevymetené „pavouky“,
rád bych Vás za celé naše akordeonové kvarteto pozval stejně jako minulý rok na
adventní koncert. Budeme se na Vás těšit 19. prosince 2010 v 15:00 hodin
v kostele sv. Ondřeje v Pohledu.
Jan Novák

TJ SOKOL POHLED
srdečně zve všechny milovníky tance,
hudby a dobré zábavy na tradiční

SPORTOVNÍ PLES,
který se bude konat v sobotu
29. ledna 2011
od 20:00 hod. v kulturním sále
ve Stříbrných Horách.
K poslechu hraje skupina VARIACE
Svoz z Pohledu v 19:30, ze Simtan v 19:35
Vstup ve společenském oblečení

KNIHA O ŢELEZNICI
V listopadu 2010 vyšla kniha autorů Vladimíra
Cisára a Karla Černého Železniční trať Německý
Brod – Brno (přes Nové Město na Moravě) na
starých pohlednicích (vydalo nakladatelství Jitky
Průţové Tváře, Městské muzeum v Bystřici nad
Pernštejnem, 2010).
V publikaci najdete jak údaje o výstavbě
ţelezniční trati Německý Brod – Ţďár dané do provozu v prosinci 1898, tak o výstavbě trati Německý
Brod – Brno otevřené v roce 1905. Dále se můţete dozvědět, ţe cesta z Německého Brodu do
Frauenthalu trvala v roce 1905 patnáct minut, z Pohledu do Ţďáru se cestovalo hodinu a 26 minut a
výlet z Brodu do Brna pak zabral necelé čtyři hodiny. Hlavní sloţkou publikace jsou však reprodukce
unikátních pohlednic zachycující jednotlivá nádraţí i dnes jiţ neexistující starou trať spojující Vysočinu s moravskou metropolí. Pohled
je zastoupen na třech stránkách několika pohlednicemi zachycujícími staré nádraţí i ţelezniční most (dnes ul. Sokolská). Kniha je
v dostání v kamenných i internetových knihkupectvích (za doporučenou cenu 295Kč).

ZPRÁVY ZE SIMTAN
Jako kaţdý rok i letos navštívil simtanské děti Mikuláš, anděl a tři
čerti. Tento zvyk se tu zachoval i přesto, ţe dětí je v Simtanech jen
osm. Proto si přejeme, abychom se rozrůstali a aby tyto bytosti měly
pořád chuť u nás rozdávat mikulášskou nadílku.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem pomocníkům, kteří se
zúčastnili brigády, při které byla na začátku října vyměněna všechna
prkna na lávce přes řeku Sázavu vedoucí ze Simtan k pohledskému
nádraţí. Po této lávce chodí děti do škol a maminky s kočárky tudy
jezdí do Pohledu. Jejich bezpečnost jiţ byla ohroţena velkými
mezerami mezi prkny a také jejich celkovým špatným stavem. Lávka
potřebuje kompletní rekonstrukci, ale bohuţel zatím nejsou
k dispozici potřebné finanční prostředky.
Chci také poděkovat panu Kučerovi, který natřel simtanskou obecní
studnu, a také všem brigádníkům, kteří se i letos účastnili úklidu
spadaného listí v Simtanech.
Marie Kotoučová

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V podvečer, v neděli 28. listopadu byl před Obecním úřadem
v Pohledu zahájen adventní čas slavnostním rozsvěcením
vánočního stromu. Vše začalo o půl sedmé večer a hned v
úvodu programu vystoupily pohledské děti z prvních ročníků
základních škol, které vystřídaly se svým vystoupením děti z
místní mateřské školy. Recitaci básniček s vánoční
tématikou doplnilo vystoupení mladých flétnistek. Děti pro
přihlíţející diváky předvedly nejen to, co se pod vedením
paní učitelek z pohledské mateřské školky naučily, ale
zároveň za pomoci svých zvonečků a velkého přispění
všech diváků slavnostně rozsvítily vánoční strom.
I letošní rok všechny děti i diváky mile překvapila návštěva
samotného vládce pekel – Lucifera, který se tentokrát objevil
i se svým pomocníkem Belzebubem a společně dětem
připomněli nejen blíţící se příchod Mikuláše, ale především
spoustu zásad dobrého vychování, na které mají myslet po celý rok. Po tomto krátkém vystoupení Divadýlka Mrak se v kostýmech
hvězdiček představily starší děti z pohledské mateřské školy. Po skončení tohoto programu se všichni návštěvníci rozcházeli do svých
domovů s pohledem na ozdobený a rozsvícený symbol Vánoc.
___________________________________________________________________________________________________________

ZE ŢIVOTA SPOLKŮ
CO JE NOVÉHO U HASIČŮ
Druţstva ţen i muţů se v září zúčastnila Václavského poháru v
České Bělé, kde jsme mezi týmy, které jsou zapojeny
do Havlíčkobrodské ligy v poţárním sportu, sbírali cenné
zkušenosti. V říjnu hasiči uspořádali sběr ţelezného šrotu a opět
tak mnohé občany zbavili nepotřebného harampádí.
Dětská druţstva měla pohárovou sezónu zakončit také na poháru
v České Bělé. Ten ale byl pro nepřízeň počasí o posledním
zářijovém víkendu zrušen. Alespoň měly děti dostatek sil na
Závod hasičské všestrannosti, který se konal 7. října v České
Bělé.
Druţstvo
ve
sloţení
Lenka
Freudenreichová, Káťa
Hejkalová,
Lukáš
Hospodka,
Lucka
Klementová a Honzík
Šidlák uţ potřetí v řadě
obhájilo
prvenství
v konkurenci dalších 39
druţstev.
Pozadu
nezůstala ani další dvě
druţstva a soupeřům
jsme tak potvrdili, ţe
s našimi
Soptíky
to
lehké mít nebudou.
Druhé
druţstvo
ve
sloţení Péťa Eis, Šárka
Langerová,
Adélka
Langpaulová,
Bára
Langpaulová a Ţanetka
Poláková skončilo na
krásném 4. místě. Třetí druţstvo ve sloţení Eliška Jůzlová, Soňa
Ondráčková, Leonka Pátková, Míša Sobotka a Terezka Teclová
se umístilo na 7. místě. Jirka Polák a Rosťa Štěpán, kteří patří do
starší kategorie si závod zaběhli s druţstvy z Libice a Dolní
Krupé.
V neděli 17. října se pohledská přípravka zúčastnila 4. ročníku
Festivalu přípravek, který se letos konal v Domaţlicích. Společně
s rodiči a dalšími fanoušky se do Domaţlic v brzkých ranních
hodinách vypravilo 9 dětí – Adélka Hejkalová, Kristýnka

Hejkalová, Hanička Jůzlová, Mireček Krpálek, Marek Langer,
Eliška Nimmertondlová, Káťa Netolická, Gábinka Šidláková a
Nikolka Teclová. Nemocná Anička Kalinová nám fandila
z domova.
Setkání se zúčastnilo 16 kolektivů dětí v předškolním věku z celé
republiky. Kaţdé druţstvo si připravilo ukázku ze své činnosti,
kterou všem ostatním předvedlo. My jsme společně nacvičili
básničku o pohledských Soptících, štafetu dvojic a štafetu 4x60 m
a závod hasičské všestrannosti ušité na míru naší přípravce.
Všechna druţstva byla za
svoje snaţení odměněna
– děti dostaly medaile,
plyšové soptíky a další
ceny.
Na tomto místě chci
poděkovat všem našim
příznivcům, kteří nám
pomohli
připravovat
rekvizity a překáţky do
Domaţlic,
pomáhali
s nacvičováním
na
podzimní soutěţ a celkově
nás
maximálně
podporovali.
Poslední říjnovou sobotu
jsme pomáhali s výsadbou
nových stromů v aleji ke
Sv. Anně a odpoledne
jsme pak ještě provětrali i
draky. Sluníčko svítilo, vítr
byl tak akorát a draci se předháněli v tom, který vylétne výš.
S dětmi jsme zakončili rok vánoční besídkou, kde jsme si
vyzkoušeli některé vánoční zvyky, vyrobili ozdoby a zahráli pár
her. Dospělí uplynulý rok zrekapitulují na výroční schůzi, která se
bude konat v pátek 7. ledna 2011.
Za všechny malé i velké pohledské hasiče vám přeji krásné a
klidné Vánoce a úspěšný a ve zdraví proţitý příští rok plný
splněných přání.
Aneta Farková

________________________________________________________________________________________
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Předseda ČZS MO v Pohledu pan Jirásek shrnul
výsledky letošního moštování do přehledné tabulky:

Odkud byl
moštující
Pohled
Havl. Brod
Ostatní
Celkem

Smoštováno
litrů
1672
3955
1239
6866

Počet
moštujících
64
84
18
166

PODZIM V NAŠEM MYSLIVECKÉM SDRUŢENÍ
Podzimní období je z pohledu myslivců obdobím ţní. Zdaleka jiţ ale ne takovým, jak ho pamatují ještě naši otcové nebo dědové.
Tehdy totiţ hlavní lovnou zvěří byla zvěř drobná, zastoupená početnými stavy zajíce polního, koroptví polní, baţantem obecným a
různými druhy divokých kachen. Dnes se ze zmíněných druhů u nás loví zajíc a divoké kachny, a to ještě pouze v počtu několika kusů,
které se pak automaticky stávají součástí zvěřinové tomboly, která se při poslední leči losuje mezi šťastné výherce.
Ale abych činnost našeho sdruţení podrobněji rozepsal, musím se vrátit zpět na
začátek října, kdy proběhl výlov Simtanského rybníka. Chovem kaprů rozšiřujeme
naši mysliveckou činnost, kterou vykonáváme ze zákona, i o další dobrovolnou
činnost rybářskou, kdy jiţ po několik desetiletí chováme kapry v tomto rybníce. Výlov
probíhá tradičně v první polovině měsíce října a letos připadl na sobotu 9. října.
Počasí se vydařilo stejně jako výlov samotný. Vylovení kapři se na hrázi třídili podle
velikosti a ti velcí, trţní, se hned prodávali zájemcům z řad místních spoluobčanů.
Zbylí menší kapři se opět vraceli do rybníka a budou slouţit jako chovná základna
pro následující rok. Při výlovu bylo moţné ochutnat přímo na hrázi smaţené řízky
z vylovených kaprů, které jako občerstvení pro členy sdruţení, ale i pro ostatní
veřejnost připravují naši členové z „vařící skupiny“, a musím říci, ţe jako kaţdý rok i
letos se chlapům řízky povedly. Přestoţe letošní rok nebyl svým počasím pro růst
kaprů přímo ideální, za vydatné péče a pravidelného krmení našeho mysliveckého
hospodáře pana Jana Nimmertondla byli kapři, na rozdíl od zpráv z okolí, narostlí a
chuťově v mase výborní.
Dalšími podzimními akcemi byly hony na kachny, zajíce, černou a škodnou zvěř. Jak
jsem se jiţ v úvodu zmínil, drobnou zvěř lovíme pouze v počtu několika kusů a je pak
součástí zvěřinové tomboly při poslední leči. I přes nízké stavy drobné zvěře je pro
všechny účastníky honů celodenní procházka příjemným zakončením pracovního
týdne. Rád bych se zde zmínil i o našich honcích. Často jsou v mnohých sdruţeních
opomíjenou skupinou. Bez jejich přítomnosti by však nemohl být úspěšný ţádný hon.
Naši honci jsou dobře sehranou, plně samostatnou partou, kde kaţdý z nich zná své
místo a svoji činnost. Rád tedy vyuţívám této příleţitosti, abych jménem celého
našeho mysliveckého sdruţení poděkoval touto cestou všem našim honcům za jejich
ochotu dobrovolně se zúčastňovat těchto akcí a pomáhat nám, a to i tehdy, kdyţ
k nám počasí není nakloněno. To pak jsou za celý den od prolézání pasekami a houštinami mokří aţ na kůţi. Proto patří právem naše
veliké poděkování Vám, všem honcům!
Poslední akcí, kterou jsou završeny podzimní aktivity našeho sdruţení, je pořádání tradiční
poslední leče. Letos se konala v sobotu 4. prosince a celá akce proběhla v kulturním domě ve
Stříbrných Horách. K poslechu a tanci během celého večera hrála hudební skupina PROFIL
pod vedením kapelníka a starosty obce Krátká Ves v jedné osobě, pana Jiřího Ondráčka. Pro
všechny zúčastněné byla připravena bohatá zvěřinová tombola skládající se z kachen,
baţantů, zajíců a z hlavní ceny - srny. Kromě zvěřiny byly v tombole zastoupeny ceny, které
nám poskytli naši sponzoři z řad místních či okolních firem a ţivnostníků. I jim patří touto
cestou velké poděkování! Jako pohoštění jsme připravili pro přítomné výborný zvěřinový guláš
od paní Neuwirthové a daňčí řízky, které připravovala „vařící skupina“ myslivců pod vedením
Jiřího Poláka. Samozřejmě, ţe se na celé akci kromě zmíněných podíleli dle svých moţností
všichni naši členové. Věříme, ţe se všem zúčastněným průběh večera líbil a ţe se všichni
dobře bavili. Určitě tomu napomohlo i předtančení místní taneční skupiny Gazella Break
Dance, která se skládá z několika chlapců ze Stříbrných Hor pod vedením Jana Sibery, kteří si
vytvořili vlastní choreografii a svými vystoupeními si získávají přízeň i podporu svého okolí.
Závěrem bych chtěl všem spoluobčanům obce Pohled i místních částí popřát jménem celého
našeho mysliveckého sdruţení radostné a pokojné proţití blíţících se Vánoc a v novém roce
pevné zdraví, stálé zaměstnání, sílu i tolik potřebný ţivotní optimismus k tomu, abychom
dokázali řešit s nadhledem řadu problémů a starostí, které přináší tato nelehká doba, ve které
se právě nacházíme.
Za myslivecké sdruţení Oldřich Vopršal

PODZIM A ZIMA V SRPD
21. října jsme uspořádali dopravní soutěţ, v rámci které se děti měly
moţnost setkat s příslušníky Policie ČR, kteří jim vysvětlili jak se chovat
v silničním provozu. Další akcí, která patří jiţ k těm tradičním, bylo
„Putování za světýlkem“. Děti se s lampiónky vydaly na trasu, která vedla
parcelami i okrajovými částmi obce, cestou hledaly a sbíraly obrázky a
překvapení. Na konci trasy u lomu je čekal táborák, teplý čaj a opečený
špekáček. I přes nepřízeň počasí se nikomu nechtělo domů.
V pátek 19. listopadu v podvečer se v klubovně hasičské zbrojnice
konalo pod odborným vedením pletení zvonečků z pedigu. Akce se
účastnila téměř dvacítka odváţných ţen a dětí z Pohledu, Simtan i
Rouštan. Pletení zaměstnalo nejen ruce, ale i hlavy všech přítomných,
nakonec si však všechny účastnice domů odnášely krásný zvoneček.
Jednou z posledních akcí v tomto roce byla Mikulášská besídka plná her
a hudby, jeţ se konala v sobotu 11. prosince. Jako vţdy tečkou na závěr
byl příchod Mikuláše, od kterého děti dostaly balíčky.

►►► Sdruţení rodičů a přátel dětí by tímto chtělo poděkovat obecnímu úřadu, SDH,
rodičům a všem dobrovolníkům za podporu v roce 2010 a těšíme se na další spolupráci
v novém roce 2011. Touto cestou také přejeme hezké proţití svátků vánočních a do
nového roku Vám všem přejeme hodně zdraví a osobní spokojenosti.
Za SRPD Jiří Ondráček
CO NOVÉHO V MATEŘSKÉ ŠKOLCE?
V říjnu děti v mateřské škole navštívil pan Hořák ze záchranné stanice Ikaros a dovezl
tentokrát ukázat sovy. Děti vyslechly nové poznatky o sovách, jak se krmí, proč se
nesmí hladit po peří, ale především měly moţnost si sovy samy podrţet na ruce, coţ
byl asi největší záţitek nejen pro všechny děti, ale i nás učitelky. Na tuto akci k nám
přijeli také kamarádi z mateřské školy ve Stříbrných Horách. Společně jsme se dohodli,
ţe se budeme těšit na další setkání v dalším roce, tentokrát na exotická zvířátka.
Jako kaţdým rokem se děti účastnily se svým pásmem písniček a básniček rozsvěcení
vánočního stromu v obci. S tímto vystoupením, i kdyţ v menší sestavě, jsme potěšili
také seniory na jejich mikulášské besídce.
►►►Chtěla bych touto cestou poděkovat všem rodičům za pomoc při učení textů,
poděkování patří i dětem ze základních škol, které se vystoupení také účastní.
Mateřská škola Pohled přeje Vám všem krásné proţití svátků vánočních, mnoho štěstí,
zdraví a spokojenosti v novém roce.
Leona Štrálová
___________________________________________________________________________________________________________
TJ SOKOL POHLED
SHRNUTÍ PODZIMNÍ ČÁSTI
Áčku se povedla především první polovina podzimní soutěţe, kdy Béčko se po podzimní části stalo nejúspěšnějším pohledským
hráči porazili Dlouhou Ves, překvapivě také Speřice (se kterými týmem, neboť skončilo na 4. místě tabulky III. třídy se ziskem 23
se nám v minulosti nedařilo), dále Štoky, remízovali s Humpolcem bodů a skórem 24:26. Začátek podzimu tak dobrému výsledku
B a Světlou (kde jsme měli navrch) a výhru si zajistili také s Ledčí však nenasvědčoval, po prvních pěti kolech bylo Béčko v tabulce
a Pelhřimovem B. Po těchto zápasech pohledské Áčko okupovalo předposlední. Pak však následovaly dvě výhry za sebou s Tisem
třetí příčku tabulky se 17 body. Pak však přišly tři prohry za sebou B a Habry B, do konce sezóny ještě výhra nad Herálcem B a
- s Přibyslaví (ta oplácela prohry z minulých kol), zbytečné Lípou B. Po nepovedeném zápase s Novou Vsí u Světlé, kdy
s Věţnicí a Havl. Borovou, po které odstoupil dosavadní trenér jsme prohráli 0:4., si Béčko zlepšilo náladu výhrou v odloţeném
Áčka Miroslav Veselský a zbytek sezóny tak zůstal na bedrech zápase s Novou Vsí u Chotěboře a za celý podzim si tak připsalo
hrajícího asistenta Jana Moučky. Další prohra s dobře na konto 7 výher, 2 remízy a 4 prohry.
nastartovaným Dobronínem dovršila pohledskou krizi. Áčko se Střelci: 4x Lukáš Šikner, 3x Tomáš Kounek, Petr Siebenbürger,
vzpamatovalo aţ na úplný konec podzimní soutěţe, kdy se mu Jan Sobotka, 2x Josef Bartoš, Jan Mišta, Luboš Venc, Martin
podařilo remízovat se silnými Janovicemi okupujícími první místo Vondal, 1x Josef Eis, Jaroslav Hejkal, Petr Jirásek.
tabulky a v posledním zápase sezóny uhrát plichtu s Chotěboří. Dorost tento rok startoval v okresním přeboru skupiny B, kterou
Áčko zakončilo podzim na 7. místě tabulky 1.A třídy skupiny A tvoří 7 muţstev. Po podzimní části naši nezletilci skončili na
s 19 body a skórem 21:17. Sloţení týmu je téměř optimální, cílem čtvrtém místě se skórem 11:12 a s 13 body na kontě. Dorost však
pro jarní část tedy bude podávat v této sestavě stabilní výkony a také boduje ve „sběru“ trestných karet, za podzim jim byly
v tabulce se posunout směrem vzhůru. Áčko by měl v jarní části uděleny 3 červené a 13 ţlutých.
Střelci: 4x Jan Kubát, 2x Michal Horáček, Michal Śvec, 1x Milan
motivovat také nový trenér, o kterém však stále není rozhodnuto.
Střelci: 5x Pavel Janďourek, 4x Tomáš Říha, Petr Slanař, 2x Ondráček, Jakub Pokorný, Rosťa Štěpán.
Josef Eis, Radek Zych, 1x Luděk Freudenreich, Pavel Pokorný, První trénink po podzimní pauze se uskuteční 8.1. 2011.
Lukáš Sobotka a Luboš Venc.

Z TRENÉROVA ZÁPISNÍKU II
Rád bych zhodnotil premiérové působení našeho ţákovského týmu
v okresní soutěţi starších ţáků 4+1. Po polovině sezóny máme za sebou 12
zápasů, z kterých jsme vytěţili 8 bodů za dvě výhry, dvě remízy a osm
proher. V tabulce jsme tedy zatím na 11. místě z 13 týmů a skórem 36:88.
V průběhu podzimu se do kádru zapojili dva noví hráči Lukáš Pokorný a
Jirka Polák. Naše „rodina“ se tak jejich příchodem rozrostla na čtrnáct členů.
Pokud jsme nehráli i ve středu, prokládali jsme víkendová utkání středečními
tréninky venku na hřišti. Nasazení a účast na trénincích byly výborné a
myslím, ţe díky tomu se nám během podzimu podařilo společnými silami
stabilizovat a stmelit muţstvo a zároveň posunout naše fotbalové schopnosti
a moţnosti zase o kousek dopředu.
A v jakém sloţení jsme hráli? Na postu brankáře se během podzimu
vystřídali Michal Sobotka, Jan Petr a Jirka Polák. Poslední dva jmenovaní se
v brance stali oporou a pravidelně se v ní střídali. Michal se naopak zablýskl
v obranné lajně a s ním Eliška Jůzlová, Jan Hospodka a Pepa Kročil.
V útoku překvapila dvojice Luky a Luky (Hospodka a Pokorný), kteří si
fotbalově hodně rozuměli. Jako rozený střelec se projevil Martin Kročil a byl
jeden z mála, který se nebál „vlítnout“ i do brankaře. V útoku ho dále
podporovali Ondra Novák, Petr Eis, Zdenda Rázl, Franta a Jirka Kročilovi.
Myslím, ţe během podzimu jsme podávali vyrovnané výkony a všichni
bojovali jako jeden tým.
Zima uţ však nastoupila v plné síle a vyhnala nás do tělocvičny na ZŠ
Nuselská. Zatím jsme měli pět tréninků (dva pod vedením pana Jiřího
Poláka, dva jsem vedl já a jeden si zkusil i Honza Růţička ml.). Kromě

tradičního fotbálku a střelby na branku jsme hodně pracovali s balonem a zkoušeli švihadlo (pro některé bylo úplnou novinkou). Teď
nás čeká vánoční pauza a sejdeme se opět v novém roce.
Chtěl bych tímto také moc poděkovat rodičům a za jejich pomoc a podporu, popřát všem sportovním příznivcům hezkého Jeţíška a
v novém roce spoustu krásných záţitků všeho druhu.
Naše zápasy: Pohled 3:3 (3:1) Víska, 4:8 (1:2) Ledeč nad Sázavou, 5:4 (3:2) Libice nad Dobravou, 0:16 (0:9) Staré Ransko, 4:4 (2:3)
Věţnice, 1:16 (0:8) Česká Bělá, 1:6 (0:1) Havlíčkova Borová, 2:5 (0:4) Habry, 5:9 (2:3) Golčův Jeníkov, 6:1 (1:0) Dlouhá Ves, 4:8 (1:5)
Herálec, 1:9 (1:3) Hněvkovice.
Naši střelci: 15x Jan Hospodka, 11x Martin Kročil, 6x Lukáš Hospodka, 2x Lukáš Pokorný, 1x František Kročil, 1x Josef Kročil
Lukáš Sobotka

KLUB DŮCHODCŮ POHLED
Po prázdninách jsme se vrátili k pravidelným měsíčním
schůzkám. Místo té zářijové jsme vyjeli na zájezd do
Slavkova u Brna na zámek, Mohylu míru a do Rajhradu, kde
se nachází Památník písemnictví. Několik členů klubu se
zúčastnilo výsadby stromů v aleji ke Svaté Anně, na kterou
obec získala grant.
Jako kaţdý rok náš klub uklízel svůj přidělený prostor obce
od spadaného listí. Hrabání se účastnilo více neţ 15 osob,
přičemţ jsme se také stali středem zájmu televizních kamer.
Prosincová schůzka 1. 12. 2010 jiţ proběhla ve znamení
Vánoc. Pan starosta nás pozval na setkání důchodců 15.
prosince, které pořádá obecní úřad. Upozornil nás na
televizní pořad o naší obci, který byl odvysílán 4. prosince.
Děti z mateřské školky nás potěšily svým vystoupením, které
s nimi nacvičila paní ředitelka Štrálová. Kaţdý člen klubu dostal malý balíček k Mikuláši.
Letošní rok zakončíme 28. prosince silvestrovským posezením s hudbou.
Marie Machová

INFORMACE Z POHLEDSKÉ FARNOSTI
V tento adventní čas naplněný očekáváním přinášíme několik postřehů z pohledské farnosti. Kostel halí fialová liturgická barva
usebrání a pokory, zda si zaslouţíme pohlédnout na dosud skryté betlémské Světlo.
Římskokatolická farnost srdečně zve všechny občany na slavení vánočních bohosluţeb. Do přítmí kostela vstoupíme liturgickým
průvodem o Štědrém večeru ve 22:30 hod. při slavnosti Vigilie Narození Páně, na Boţí hod vánoční i druhý svátek vánoční bude mše
svatá v obvyklý čas v 8:30 hod. Nový občanský rok otevřeme 1. ledna Slavností Panny Marie opět ranní mší v 8:30 hod.
Sluší se na tomto místě krátce ohlédnout za končícím rokem a zamyslet se nad perspektivami roku následujícího. Chceme vyjádřit
vděčnost za mnohá obdarování, ať uţ v podobě úspěšně zahájeného projektu obnovy poutního kostela sv. Anny, zdárného dokončení
restaurování dalších dvou opěráků na farním kostele, poţehnané pouti i nadějného působení nových ministrantů Honzy a Ondřeje
Novákových a Honzy Petra. Velký dík patří paní varhanici a řadě zpěvaček, které pravidelně a nezištně uvádí během bohosluţeb.
Naši radost však kalí některé výroky a postoje, se kterými se čas od času
setkáváme. Dovolím se je ve zkratce parafrázovat fiktivními citáty a
pokusím se je skromně konfrontovat s realitou. „Co má co obec
opravovat nějakou sv. Annu, když obci chybí důležitější věci!“ Za letošní
rok bylo celkově proinvestováno 340 000 Kč, z toho 30 % činila dotace
Kraje Vysočina, 20 % nás podpořila Obec Pohled a zbývajících 170 514
Kč (50 % celkové částky) pokryla z 67 % dotace Ministerstva kultury a
z 33 % finanční prostředky pohledské farnosti. Realizace by se neobešla
bez významných darů fyzických osob. Jeden z dobrodinců oslovil farnost,
aby pokračoval v tradici svých předků při podpoře tohoto místa, třebaţe
váţil ze svého bydliště dalekou cestu. Opravy by nebylo moţné
uskutečnit bez desítek a desítek hodin práce dobrovolníků. Na tomto
místě chceme ocenit zejména podíl mladých kluků z fary a paní Anny
Eisové.
„A to by vám nestačil kostelík na kopci, kdyby se farní mohl prodat.“
Z hlediska kapacity i údrţby jistě. Jednak mě ale šokovalo ono zájmeno
„vám“ – „my“ s „vámi“ nemáme nic společného. K čemu slouţí informační
tabule a propagace historie obce, kdyţ jako rodáci takto ztrácíme vztah
k dědictví víry. Ano, nejlépe je vyklidit pole z historického srdce vesnice a
nestát v cestě záměrům potenciálních majitelů zámku či proboštství.
Kdyţ se člověk ocitá mezi dvěma mlýnskými kameny biskupství a
samosprávy, co mu zbývá, neţ apelovat na to, aby se naši představení nenechali svést atmosférou nezájmu ze strany nás obyčejných
lidí k direktivnímu rozhodování.
„Jen tu pijí, sledují nestoudnosti a holdují návykovým látkám!“ Takový snadný odsudek je adresován kolektivu mladých lidí, na jedné
straně úplně normálních, se svými chybami a úlety, kteří jsou však na druhé straně ochotni pomoci s projekty, jeţ nemálo dospělých
přehlíţí nebo o nich jen mluví. Nezastírám, ţe po uskutečnění prodeje proboštství bude farnost připravena nejen o zázemí pro náročné
záchranné práce na kulturních památkách, o potenciál rozvinout ţivot společenství i mimo farní kostel, ale i o naději, ţe se příští
generace nebudou kolem chátrajících svědků víry jen procházet, ale také se pokusí jim pomoci a třeba i porozumět.
Ve světle výše načrtnutého se následující rok jeví jako velmi závaţný. Jakékoli aktivity ve věcech oprav i duchovního ţivota se z tohoto
pohledu ukazují docela marné. Snad nám Světlo z Betléma pomůţe najít odpověď, proč investovat osobní iniciativu do dění kolem
nás?
Za pohledskou farnost Jan Novotný, ml.

JAK JSME BYLI A OPĚT BUDEME V TELEVIZI
V sobotu 4. 12. 2010 byla na ČT2 odvysílána reportáţ o Pohledu, jeţ se zaměřila na
téma, jak se ţije v zadluţených obcích. Pro ty, kteří pořad neviděli a mají doma
internet,
je
tu
adresa,
na
které
mohou
pořad
zhlédnout
www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097944695-nas-venkov/.
V sobotu 18.12. 2010 pak bude odvysílán díl Po stopách pojízdné prodejny, kde se
objeví krátká reportáţ ze Simtan (ČT2, 09:25).

JAK JSME ZAPADALI LISTÍM
Naše obec se i letos musela vypořádat s metráky listí, které spadaly ze staletých lip a
javorů v lipové aleji i v blízkosti parku. Hrabání si vzali za své místní organizace (Klub
důchodců, pohledská farnost, Sdruţení rodičů a přátel dětí, TJ Sokol Pohled, SDH
Pohled) a nezištně i jednotlivci, díky nimţ po Pohledu vyrostly úhledně shrabané kupy
listí. Obdobně si s listím poradili i Simtaňáci.
Zastupitelé obce a muţští zástupci organizací se pak v sobotu 13.11. 2010 zúčastnili
odklízení listí. Letos se nakládání zúčastnilo 20 lidí, z těţké techniky pomohly tři
traktory, dva siláţní vozy, valník, obecní automobil s károu a nakladač. Poděkování
za pomoc se "závějemi" listí patří občanům, jednotlivým spolkům a také firmám Rázl
a Škaroupka, Zempol a Osiva, které zapůjčily techniku.

JAK VÁNOČNÍ STROMEČEK PŘIJEL Z ULICE NAD TRATÍ
Letos má obec krásný vánoční stromeček. Obci jej věnovali manţelé Mlatečkovi,
čímţ velice usnadnili kaţdoroční problémy s jeho sháněním i přepravou. Takto bylo
potřeba krásný stříbrný smrk pouze přetransportovat z Beroustova na náves. Jaká
technika byla pouţita můţete vidět na snímku. Zdobení vzrostlého stromku se
kaţdoročně ujali zastupitelé obce a s pomocí dalších dobrovolníků, šestimetrových ţebříků a notné odvahy při výškových pracích ho
opět pečlivě nazdobili, takţe se mohl v první adventní neděli v podvečer představit občanům v celé své kráse.
Poděkování patří panu Janu Ondráčkovi i muţskému osazenstvu rodiny Švecových za pomoc při instalaci a především manţelům
Mlatečkovým.

ZPRÁVY Z OBVODNÍHO ODDĚLENÍ POLICIE ČR PŘIBYSLAV
Informuje René Langer
Dne 4. října 2010 došlo v Rouštanech k vloupání do vozidla Škoda Felicia, které bylo zaparkováno na pozemku u
domu č. p. 70. Neznámý pachatel z vozidla odcizil peněţenku, platební kartu, na kterou následně vybral z
bankomatu finanční hotovost. Škoda krádeţí byla vyčíslena na 13.000 Kč a poškozením vozidla způsobil pachatel škodu ve
výši 7.500 Kč.
Tentýţ den bylo oznámeno vloupání do rodinného domu č. p. 178 v Rouštanech na Böhmově kopci. Pachatel vnikl do domu
vikýřem, kam vyšplhal po hromosvodu, dům prohledal a odcizil z něho hodinky v hodnotě 1.500 Kč.
7. října 2010 došlo v Simtanech v ranních hodinách k vloupání do domu č. p. 18, kdy pachatel nezjištěným způsobem
překonal okno v přízemí, dům prohledal a odnesl si hotovost ve výši 20.000 Kč. V místnosti kuchyně, kam pachatel
nevstoupil, spala majitelka domu.
16. října 2010 byla oznámena krádeţ benzinové travní sekačky z kůlny domu č. p. 21 v obci Simtany. Neznámý pachatel
násilím překonal visací zámek dveří a odcizil benzinovou
sekačku v hodnotě 22.000 Kč.
17. října 2010 byla oznámena krádeţ elektrických kabelů, ke
které došlo na pozemku rekreační chaty v Simtanech.
Neznámý pachatel po vypáčení petlice u dřevníku odstříhal
kabely od různých el. zařízení a nářadí. Krádeţí způsobil
škodu ve výši 1.300 Kč, škoda poškozením byla vyčíslena na
500 Kč.
29. října 2010 ve večerních hodinách došlo k pokusu krádeţe
vloupáním v kamenolomu společnosti Českomoravský štěrk,
a.s v Pohledu. Pachatel se pokusil vloupat do kanceláře
v hlavní budově kamenolomu. Po vypáčení okna spustil alarm,
coţ jej odradilo od vniknutí do prostoru kanceláře. Škoda na
okně činila 500 Kč.
30. října 2010 zjistila majitelka rekreační chaty v obci Simtany vloupání. Krádeţí věcí z chaty vznikla poškozené škoda ve výši
6.400 Kč, škoda na poškození zařízení chaty byla vyčíslena ve výši 8.800 Kč.
Pachatelé krádeţí elektrických kabelů ze zahrad a dílen v obci Pohled, ke kterým došlo v letošním červenci, byli ve spolupráci
se Sluţbou kriminální policie a vyšetřování Policie ČR, Územním odborem Havlíčkův Brod, vypátráni a bylo jim sděleno
podezření ze spáchání trestného činu.
V případě vypátrání pachatelů Vás budeme informovat v dalším čísle čtvrtletníku.
►►►V souvislosti s výše uvedeným Obec Pohled ţádá občany, aby věnovali zvýšenou pozornost pohybu neznámých osob v obci,
zamykali svá obydlí, včetně zadních a technických vchodů, nenechávali otevřená sklepní okénka, nenechávali zahradní techniku
v nezajištěných kůlnách. Především seniory upozorňujeme na to, aby do svých domovů nepouštěli ţádné cizí osoby.

