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Čtvrtletník

Milí spoluobčané,
obec nám zapadala sněhem, vánoční svátky se kvapem blíží, rok 2012 se chýlí ke konci, a
proto bychom vám rádi popřáli krásné, poklidné a ničím nerušené Vánoce plné pohody,
vanilkové vůně cukroví i smolné vůně stromečku, Štědrý den se šustěním
šustěním vánočního papíru,
papíru, s
kaprem i s oblíbenými
oblíbenými pohádkami a spousto
spoustou času pro vaše blízké. Přejeme vám, aby vám rok
2013 přinesl to nejdůležitější – zdraví, štěstí a lásku,
lásku, aby byl
byl přívětivější než ten letošní a
abyste v něm byli alespoň o trochu spokojenější.
spokojenější.
Zastupitelé obce
◦•● INFOKOUTEK ●•◦
ANEB CO SE CHYSTÁ V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ
■ Vánoční bohoslužby v kostele sv. Ondřeje se uskuteční
následovně: v pondělí 24. 12. Půlnoční mše ve 22:00, v úterý na
Hod Boží 25. 12. od 9:00, ve středu na Štěpána 26. 12. od 9:00 a
na Nový rok 1. 1. 2013 od 9:00.
■ Termíny svozu komunálního odpadu jsou o Vánocích 26. 12.
2012, v novém roce 9. 1. 2013 a poté vždy ve středu po 14 dnech.
■ Zasedání zastupitelstva obce proběhne ve čtvrtek 27. 12.
2012 od 18:00. Hlavním bodem programu bude projednání návrhu
rozpočtu obce na rok 2013.
■ Předsilvestrovské posezení Klubu důchodců se uskuteční
28. 12. 2012 od 14:00 v klubovně hasičské zbrojnice.
■ MAS Havlíčkův kraj ve spolupráci s obcí Stříbrné Hory pořádají
výstavu se soutěží o nejhezčí vánoční stromek Bez stromečku
nejsou Vánoce, která se uskuteční v kulturním domě
ve
Stříbrných Horách ve dnech 16. 12. od 14:00 (slavnostní

zahájení), 17.-23. 12. a 25.-27. 12., vždy od 14:00-17:00. I Pohled
tu bude mít své želízko v ohni (viz zprávy ze školky).
■ Výroční členská schůze SDH se koná v pátek 11. 1. 2013 od
19:00. Členové obdrží pozvánku.
■ Zápisy do 1. tříd se uskuteční v Základní a mateřské škole
Česká Bělá 25. 1. 2013, v Základní škole Štáflova Havlíčkův Brod
25. 1. 2013, v Základní škole Sady Havlíčkův Brod 25. 1. 2013 a v
Základní škole Přibyslav 25. 1. 2013 a 26. 1. 2013.
■ TJ Sokol pořádá sportovní ples, který se uskuteční 16. 2. 2013
v kulturním domě ve Stříbrných Horách. K poslechu zahraje
skupina Variace, svozy budou upřesněny na plakátech.
■ Výroční členská schůze ČZS
Pohled se bude konat 23. 2.
2013 od 14:00 v klubovně
hasičské
zbrojnice.
Členové
obdrží pozvánku.

◦•●VELKÉ SNĚHULÁKOVÁNÍ NA PROSTRANSTVÍ VE STŘEDU OBCE 15.-31.12. ●•◦
Nachumelilo nám a škoda toho nevyužít, když máme k dispozici téměř 1,5 ha volné zasněžené plochy
uprostřed obce. Obec Pohled tímto vyhlašuje první pohledské sněhulákování. Pokud budete mít chuť,
můžete se zúčastnit i vy. Stačí vyrazit na „největší náves České republiky“ a ukoulet sněhuláka dle
libosti – tradičního s hrncem a mrkví, obra i malinkého, celé stádečko nebo zkusit pracovat s fantazií a
vtipem na zcela jiných motivech. Sněhuláka mohou vytvořit rodiny, sdružení, děti i jednotlivci, a to
v termínu od vydání Listů do Silvestra (pokud sníh vydrží). Výtvory ve středu obce budou
zdokumentovány a komise z řad zastupitelů vybere 3 vítězné sněhové realizace. Vítěze čeká věcná
odměna a v březnovém čísle publikování snímků jejich výtvorů. Takže hurá do toho!
Důležité je zanechat informaci o tvůrci díla. Buď můžete výtvor vyfotit, snímek zaslat na mail
macikb@seznam.cz a v něm uvést své jméno, nebo můžete informovat o výtvoru přímo na obecním
úřadě a uvést vaše autorství.
Věříme, že ve středu obce vznikne reprezentativní galerie vašich výtvorů, které potěší oko i ducha
minimálně přes vánoční svátky. Inspirovat se můžete již jedním dílkem – informační ceduli před
prelaturou hlídá tříhlavý drak!

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
Z důvodů úspory místa zde uvádíme nejdůležitější projednávané body. Úplné zápisy a usnesení jsou k nahlédnutí na obecním úřadu.

Ze zasedání 25. září 2012:
■ ZO schválilo zadání Změny č. 4
Územního plánu obce Pohled a udělilo
pořizovateli Změny č. 4 tohoto plánu,
Městskému úřadu Havlíčkův Brod, odboru
rozvoje města, pokračovat v další etapě
zpracování této změny.
■ ZO rozhodlo o prodeji pozemku obce
2
p. č. 676 o výměře 809 m , v k. ú. Pohled
společnosti OSIVA a.s., Havl. Brod (jedná
se o nezpevněné plochy v areálu této
společnosti) za dohodnutou kupní cenu
9 770 Kč. Náklady na sepsání smlouvy a
vklad do katastru nemovitostí hradí
kupující.
■ ZO rozhodlo o koupi pozemku p. č.
103/21 (nachází se u domu č. p. 213), o
2
výměře 75 m , ostatní plocha, jiná plocha,
v k. ú. Pohled od spoluvlastníků domu č. p.
213 (bytovka), kteří jsou zároveň podílníky
tohoto pozemku. Pozemek je nezaplocený,
je součástí místní komunikace, nachází se
v něm
kabel
veřejného
osvětlení,
elektrické energie, plynovodní řád a
kanalizační přípojka. Dohodnutá kupní
2
cena činí 20 Kč/m , tj. celkem 1 500 Kč,
jež bude rozdělena mezi podílníky.
■ ZO rozhodlo o prominutí části nájmu
z pronájmu poutního místa u Svaté
Anny v roce 2012 ve výši 6 250 Kč pro
pana J. S. (provozovatele atrakcí), a ve
výši 6 250 Kč pro paní I. K. (zajišťující
stánkový prodej).
■ ZO rozhodlo o zadání zhotovení návrhu
znaku a vlajky obce heraldikovi Mgr.
Janu Tejkalovi. Cena zakázky činí 13 600
Kč.
■ ZO schválilo Rozpočtová opatření č. 5,
6, 7/2012, na základě kterých se příjmy
zvyšují o 9 205 708 Kč (prodej zámeckého
areálu, nájemné za hroby, dotace na
opravu komunikace v Simtanech, dotace
na zabezpečení OÚ a bramborárny, prodej
majetku ze zámku, úroky, atd.), výdaje se
zvyšují o 906 744 Kč
(oprava silnice

Zahradní, u bytovek, ul. Ve Štítě, výroba
ocelové mříže, dotace na opravu kostela
sv.
Anny,
nákup
pozemků,
daň
z nemovitosti za prodej zámeckého areálu,
atd.).
■ ZO schválilo postup při vyřazování
majetku obce umístěného v zámku
z majetku obce, a to v pořadí – obec,
spolky, nový majitel zámeckého areálu,
zájemci o větší množství vyřazovaného
majetku (jiné obce, školy, starožitníci),
občané.

Ze zasedání 29. listopadu 2012:
■ ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2012 o místním poplatku za provoz
systému
shromažďování,
sběru,
přepravy,
třídění,
využívání
a
odstraňování komunálních odpadů,
podle níž je stanovena sazba poplatku na
396 Kč za osobu na rok 2013, která se
oproti roku 2012 nemění. Tento poplatek
vychází ze skutečných nákladů za rok
2011 na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu - 326 015 Kč.
■ ZO rozhodlo o koupi pozemku p. č. 821
2
o výměře 227 m , ostatní plocha, ostatní
komunikace, v k. ú. Pohled do vlastnictví
obce, od České republiky – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových
za kupní cenu 26 000 Kč. Jedná se o
pozemek za farou, s jímkou, kanalizací,
stavbou komunikace a zelení.
■ ZO rozhodlo uzavřít Dodatek č. D
2/2012 a Dodatek č. D 3/2012 k nájemní
smlouvě s firmou Osiva, a.s., Havl. Brod.
Z nájemní smlouvy byl vypuštěn pozemek
p. č. 302/2 KN o výměře 1,1150 ha (louka
U Štítu) ke dni 11. 7. 2012, který byl obcí
prodán, a dále pozemek p. č. 676 o
2
výměře 809 m (v areálu Osivy), který byl
prodán 17. 10. 2012.
■ ZO rozhodlo uzavřít Dodatek ke
smlouvě
o
nakládání
s odpadem
uzavřené dne 25. 10. 1995 mezi firmou

◦•● CO NOVÉHO V OBCI ●•◦
ZMĚNA VLAKOVÝCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ
Trať 250 Havl. Brod-Žďár nad Sázavou-Křižanov-Brno.
Osobní vlak v 6:45 ze Žďáru n/S. do Havl. Brodu pojede nově
pouze v pracovní dny. O víkendu místo tohoto vlaku pojede nový
vlak ze Žďáru o 13 minut dříve: v 6:32, z důvodu navázání přípoje
v Havl. Brodě na víkendový osobní vlak do Pardubic. Dále je
nově urychlen odpolední vlak vyjíždějící v 16:45 ze Žďáru n/S. do
Havl. Brodu (nově staví v Havl. Brodě v 17:09 místo v 17:14) kvůli
zajištění přípoje v Havl. Brodě na osobní vlak do Jihlavy v 17:12.
Odpolední vlak z Havl. Brodu v 16:51 do Žďáru n/S. pojede nově
až do Nového Města na Moravě bez přestupu.
ODSTÁVKA V LOMĚ, DRŤ NA POSYP - UPOZORNĚNÍ
Ćeskomoravský štěrk, a.s., Mokrá provozovna Pohled ukončí
v letošním roce provoz 20. 12. 2012. Odstávka výroby z důvodu
údržby a oprav bude trvat do 15. 3. 2013. Expedice surovin
začne opět probíhat od 7. 1. 2013.
ČMS poskytl obci pro účely posypu při zimní údržbě místních
komunikací 35 t drti a zajistil její rozvoz po obci.
Důrazně upozorňujeme, že drť má sloužit po celé zimní období
všem občanům, a to výhradně pro potřeby posypu místních
komunikací, nikoli pro její schraňování pro soukromé účely
několika jedinců, či k jiným soukromým aktivitám.

Miloslav Odvárka – ODAS a Obcí Pohled.
Náklady na odvoz odpadu jsou stanoveny
v roce 2013 na 144 396 korun bez DPH.
■ ZO rozhodlo o změně dodavatele plynu
a elektrické energie pro objekty a
zařízení v majetku obce, pro společnost
FONERGY, s.r.o., Uherské Hradiště, a
zároveň zrušilo bod 3f, Usnesení č. 3/12,
z 14. zasedání ZO, kterým byl dříve
ustanoven
jiný
dodavatel.
Změna
vyplynula ze změny smluvních podmínek
před podpisem smlouvy s dřívějším
schváleným dodavatelem.
■ ZO odsouhlasilo zapojení Obce Pohled
do projektu „Hřbitovy – naše kamenná
historie II. etapa“ a spolufinancování
projektu ve výši 3 900 Kč. V rámci projektu
budou digitalizována hřbitovní místa, bude
vytvořena digitální i fyzická mapa hřbitova,
počítačová evidence hrobových míst,
smluv a plateb nájmu… apod.
■ ZO schválilo zápis kronikářky M.
Bořilové do Kroniky obce Pohled za rok
2011.
■ ZO rozhodlo o poskytnutí finančního
daru Obcí Pohled ve výši 2 000 Kč
Občanskému sdružení Babybox pro
odložené děti – STATIM, Praha, které
zřizovalo babybox v Havl. Brodě.
■ ZO vzalo na vědomí Plán inventur pro
rok 2012. V souladu s vyhláškou č.
270/2010 Sb. a na základě vnitřní
směrnice o inventarizaci č. 1/2011 byl
stanoven
harmonogram
provedení
inventur v rámci řádné inventarizace k 31.
12. 2012. Zahájení činnosti inventarizační
komise - 1. 1. 2013, inventarizační zpráva
musí být zpracována do 24. 1. 2013.
■ ZO vzalo na vědomí zápis z dílčího
přezkoumání hospodaření Obce Pohled
za období 1. 1. – 31. 10. 2012
provedeného kontrolory Krajského úřadu
Kraje Vysočina, při kterém nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.

ŘEŠENÍ FINANČNÍHO DLUHU OBCE
Obec do konce roku očekává vyjádření Generálního finančního
ředitelství v Praze k žádosti obce z 22. 5. 2012 o prominutí zbylé
části dluhu ve výši 2 480 000 Kč, tj. 10 % z celkové poskytnuté
dotace. Dle platného splátkového kalendáře musí obec, pokud
nepřijde vyjádření k žádosti, zaplatit do 20. 12. 2012 splátku
680 000 Kč. Zbylou část ve výši 1 800 000 Kč je možné splatit ve
dvou splátkách do 20. 12. 2013.
ŽÁDOST O DOTACI NA OPRAVU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Obec nezískala dotaci z Kraje Vysočina z programu Fondu
Vysočiny z grantového Programu Rozvoj vesnice na projekt
Oprava veřejného osvětlení do místní části Obce Pohled –
Simtan, za celkovou částku 232 000 Kč.
OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V POHLEDU
Na konci září byly provedeny opravy místních komunikací v ulici
Zahradní I, U Štítu a v části „u bytovek“. Celkem bylo opraveno
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910 m komunikací a 1 ks kanalizační vpusti. Celková cena činila
308 544 Kč, z toho z Programu obnovy venkova Vysočiny,
z Kraje Vysočina byla získána dotace ve výši 107 000 Kč.
Oprava byla provedena tzv. stříkanou formou, tedy položením 10
cm hrubé kamenné drtě, zhutněním, 3x překrytím asfaltovým
nátěrem s posypem a zhutněním.

PODZIMNÍ BIOODPAD
Obec v měsících říjen a listopad nechala přistavit obecní
kontejner do středu vsi před hasičskou zbrojnici na bioodpad. Do
kontejneru bylo možné ukládat pouze rostlinné zbytky ze
zahrad, nikoli větve, komunální, nebezpečný a jiný odpad.
3
Celkem bylo odvezeno 2,5 kontejneru (1 kontejner = 16 m ).
Občané naší obce využívající tuto službu si zaslouží poděkování
za to, že v kontejneru byl skutečně pouze bioodpad a nevznikl
tak žádný problém při předání Technickým službám Havlíčkův
Brod.
OBECNÍ ZNAK A PRAPOR
Zastupitelstvo v září zadalo přednímu českému heraldikovi a
vexiologovi Mgr. Janu Tejkalovi ke zpracování vyhotovení
návrhu znaku a praporu pro naši obec. Pan Tejkal nyní ukončil
fázi sběru materiálů i skic návrhů, připravil kresby 12 barevných
variant znaku i praporu a vysvětlující text k těmto návrhům.
Z nich budou mít občané možnost následně vybírat variantu,
která se jim bude nejvíce líbit (způsob výběru znaku a praporu
občany bude ještě upřesněn). Vybraný návrh musí dále schválit
podvýbor pro heraldiku Parlamentu ČR. Předložení návrhu
podvýboru i zpracování žádosti zajistí také pan Tejkal. Už nyní
se však můžeme těšit, jaké symboly se asi ve znaku naší obce
s bohatou historií objeví.
ÚKLID LISTÍ V OBCI
Prodejem zámeckého areálu došlo ke změně při listopadovém
hrabání listí ve středu obce. Obecní pozemky byly shrabány TJ
Sokol, SDH a místními občany z přilehlých nemovitostí.
Pozemky patřící k zámeckému areálu, a tedy novému majiteli,
byly shrabány spolky po vzájemné dohodě. Obec bude
shrabané listí ze svých pozemků odvážet na jaře a osloví
zástupce spolků o pomoc při nakládání. Všem spolkům a
občanům, kteří se zúčastnili hrabání, obec děkuje za pomoc.
SBÍRKA DIAKONIE BROUMOV
Již tradiční sbírka ošacení Diakonie Broumov se uskutečnila 26. a
27. října. V bývalé bramborárně bylo nashromážděno 50 pytlů a
40 krabic ošacení a dalšího sběrného materiálu. Jsme rádi, že se

broumovská sbírka těší vaší přízni, i když letos zahájila sběr
ošacení i konkurenční firma (ovšem pro vlastní podnikatelské
záměry).
SETKÁNÍ SE SENIORY
Ve středu 28.11. proběhlo v klubovně hasičské zbrojnice setkání
zastupitelů obce se seniory. Akce se setkala s velkým ohlasem,
když do klubovny přišlo na 50 občanů starších věkem. Úvodní
program si připravili p. starosta a kronikářka M. Bořilová, kteří
přítomným v prezentaci fotografií shrnuli akce, brigády i události,
kterými prošel Pohled v roce 2012. Dále na seniory čekalo
vystoupení dětí z mateřské školy, vystoupení pohledských
flétnistek a šikovného akordeonisty. Po občerstvení pokračovala
zábava opět u harmonik, kdy důchodcům v premiéře zahrály
Pohleďačky, paní Petrová a Štěpánová. Senioři neváhali a rádi si
s nimi z plna hrdla zazpívali. Doufáme, že se zúčastněným
posezení líbilo, a již nyní srdečně zveme na setkání v roce 2013.
POMOZTE S NÁMI KLÁRCE
Klárka je jedenáctiletá holčička z Českého Těšína, která je
odkázána na invalidní vozík. Stejně jako všechny děti, i ona roste
a stávající vozíček jí začíná být malý. Nový stojí 80 tisíc Kč a
Klárka má možnost ho získat za dostatečné množství
nasbíraných plastových víček od PET lahví, džusů, mléka apod.
Víček je potřeba opravdu mnoho. Rodiče Klárky víčka odevzdají
firmě na zpracování a dostanou za ně šek, který mohou použít
pouze na nákup vozíku, případně na speciální rehabilitace. Nelze
získat přímo peníze, které by se daly zneužít.
Místní hasiči a mateřská školka již zahájili sběr a můžete se
připojit i vy. Nasbíraná víčka můžete přinést do hasičské
zbrojnice - buďto po předchozí domluvě s Anetou Kudlovou nebo
od konce ledna vždy v pondělí kolem 18 hodiny, kdy mají hasiči
pravidelné schůzky.

PŘÍSTUP DO PARKU
Nový majitel zámeckého parku informuje, že zámecký park je
v zimním období nadále přístupný veřejnosti k procházkám i
zimním radovánkám.

********************************************************************************************************************
12. ROČNÍK PUTOVÁNÍ V POHLEDU I V PRAZE!
Rok s rokem se sešel, a tak si opět dovolujeme všechny pozvat
na tradiční Putování za Betlémskou hvězdou aneb od kostela sv.
Ondřeje ke kostelíku sv. Anny. Vycházet se bude opět od kostela
svatého Ondřeje v Pohledu a na všechny poutníky a koledníky
bude čekat v areálu Svaté Anny pestrý doprovodný, hudební
program, živý Betlém, zvonička a samozřejmě teplá medovina,
svařák nebo čaj.
Je to až k nevíře - 12 let se putuj“, což o to, že se putuje, ale když
se tak ohlédneme – to nám ty děti, které s námi začínaly, rostou…
na role pastýřů už nepotřebujeme zvát herce, protože z těch
našich dětských herců jsou skoro chlapi a své role zvládají
s přehledem. Z malých andílků jsou slečny – služebníci králů,
které své pány Melichara, Baltazara a Kašpara málem o hlavu
přerůstají a děti, které hrají malé andílky a koledníčky v
současnosti, nebyly v době, kdy se začínalo putovat, ještě na
světě. Jsme vděční opravdu všem, kteří s námi tento projekt
začínali a kteří nám v jeho realizaci pomáhají dodnes.
Naše obrovské díky patří celým rodinám, které se na této akci
podílejí, díky ní přicházejí o den svátečního volna a místo, aby byli
s nejbližšími v teple rodinného krbu, už od rána stavějí pódia,
ohrádky na zvířátka a vůbec celý areál „zabydlují.“ Celou akci
všichni dělají s nadšením - pro lidi a pro naši obec.
A teď se stalo to, co opravdu nikdo nečekal a co nikoho z nás ani
ve snu nenapadlo. Jsme pozváni do Prahy a naše „Pohledské
putování“ máme odehrát v den svátku Tří králů 6. ledna 2013 ve
14:30 na Staroměstském náměstí v Praze. Na hlavním pódiu
pod vánočním stromem naši pohledští herci, pod společným
názvem Divadlo Pohled z Vysočiny, zinscenují příběh tisíce let
starý a stále hraný - o narození Jezulátka a putování Tří králů.
Za divadelní společnost Luboš Sobotka
VÁNOČNÍ STROM LETOS PŘIJEL ZE SAMOTY
Opět se přiblížil adventní čas a s ním pro zastupitele naší obce
milá povinnost usadit před budovu obecního úřadu vánoční strom
a nazdobit ho. Letos, stejně jako dva roky předcházející, daroval

krásný smrk jeden z pohledských občanů - tentokrát to byl pan
František Petr, místní rodák, varhaník a protagonista pouťových
benefičních koncertů. Darování přerostlého velikána obci, který by
byl dříve či později stejně pokácen, ušetří obci mnoho starostí se
sháněním i převozem vánočního stromu z velkých vzdáleností,
proto je tato nabídka pro Pohled více než vítána.
Dne 24. listopadu, za vydatné pomoci těžkého nakladače
zapůjčeného společností Českomoravský štěrk a.s., který zručně
ovládal pan Jan Novotný, byl na zahradě samoty U Petrů pokácen
přibližně šestnáctiletý, krásně rostlý smrk. Po přenesení přes
zahradní zeď a úpravě spodní části kmene byl po dosti složitých
manévrech převezen na své místo před úřad.
Jak uvedl pan František Petr, o tento strom projevil zájem i hajný
města Havlíčkův Brod, čili už už to vypadalo, že bude možná stát
úplně jinde.
Po usazení byl smrk ozdoben vánočními světýlky. Letos k těm
starým, ale stále hezkým, přibyl nový LED diodový řetěz, takže
máme stromeček dvakrát krásnější. Ještě jednou děkujeme panu
Františku Petrovi za darování stromu a panu Janu Novotnému za
obdivuhodný výkon při jeho převozu.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE A DO SENÁTU POSLANECKÉ SNĚMOVNY
Letošní volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina proběhly v termínu 12. a 13. října 2012, v Pohledu s výsledky uvedenými níže v tabulce.
Z celkového počtu odevzdaných 237 hlasů bylo 220 platných. Voleb do zastupitelstva kraje se zúčastnilo 37 % z 635 oprávněných
voličů.
Poč. hlasů
Poč. hlasů
SENÁTNÍ VOLBY
Strana
Strana
/Umístění
/Umístění
Prvního kola senátních voleb
Strana práv občanů Zemanovci
6
Pro Vysočinu
6
12. a 13. 10. se účastnilo 33,7
21 / 4.
Strana soukromníků ČR
1
ODS
% oprávněných voličů, kteří
17 / 6.
25 / 3.
TOP 09
Starostové pro občany
odevzdali 190 platných hlasů.
Suverenita – Blok J. Bobošíkové
2
Strana svobodných občanů
2
V naší
obci
byli
48 / 2.
KSČM
Dělnická strana
4
nejúspěšnějšími
kandidáty
Milan Plodík (KSČM, 51 hlasů)
18 / 5.
Strana zelených
3
KDU-ČSL
a Jan Veleba (NK, 43 hlasů).
64 / 1.
ČSSD
Česká pirátská strana
3
Po
součtu
hlasů
v chrudimském obvodu však do druhého kola senátních voleb postoupil Jan Veleba a Tomáš Škaryd (ČSSD). Druhý jmenovaný získal
v 2. kole senátních voleb 19. a 20.10. v obci Pohled 64 hlasů, Jan Veleba 56 hlasů. Volební účast byla o poznání nižší, pouhých 19,09
%. Po sečtení hlasů v celém chrudimském obvodu se senátorem stal Jan Veleba.

DOTAZNÍKY MAS HAVLÍČKŮV KRAJ
Místní akční skupina Havlíčkův kraj
zaslala
v polovině
září
svým
členským subjektům dotazníky,
jejichž výsledky mají být podkladem
pro tvorbu strategického plánu MAS
v letech 2014-2020. Laicky řečeno,
na základě dotazníků MAS zjistí, pro
které investice by obce, podnikatelé
a
neziskové
organizace
v následujících letech rádi čerpali
dotace, jež bude ona přerozdělovat.
Stěžejní jsou pro samotnou obec
Pohled dotazníky pro obyvatele,
kterých
bylo
vydáno
310.
Vyplněných se jich vrátilo 91, což
činí 29,4 % vydaných dotazníků. Od
neziskových
organizací
a
podnikatelů se vrátilo 32 % (8 z 25
ks). Taková procenta návratnosti
dotazníků
byla
vysoce
nadprůměrná, např. v České Bělé
bylo odevzdáno 28 dotazníků,
v Dlouhé Vsi 15 a v Přibyslavi
pouhých
5
ks.
Informace
v dotaznících byly zaměřeny na
potřeby
občanů
z oblasti
infrastruktury a inženýrských sítí,
školství a sociální oblasti, dopravní
obslužnosti,
cestovního
ruchu,
kulturního dědictví a ostatních
služeb. Z výsledků dotazníkového
šetření vyplývá, že nejvíce si
Pohledští
žádají
podporu
a
zachování provozu mateřské školy,
obnovu budovy kulturního domu,
vybudování vodovodu, zajištění
odvodu
splaškových
vod
uvádíme v tabulce, včetně počtu hlasů a

Potřeby v obci Pohled seřazené podle počtu získaných
hlasů

Počet
hlasů

Podpora/zachování provozu stávající MŠ
Obnova budovy kulturního domu
Vodovod
Odvod splaškových vod od domů (kanalizace) a zajištění jejich
čištění
Obnova/vytvoření veřejného koupaliště
Obnova/rekonstrukce místních historických památek
Vybudování nových cyklostezek v okolí obce
Obnova budovy obecního úřadu
Vytvoření pracovních míst v obci v rámci stávajících
podnikatelských subjektů
Zajištění příležitostné pečovatelské služby pro seniory formou
objednávkové služby (proti úhradě)
Zlepšení stavu místních komunikací v majetku obce
Vytvoření sběrného místa pro drobná elektrozařízení
Vybudování ZŠ
Řešení problematiky nevyužitých, silně chátrajících objektů v
obci
Vytvoření sběrného místa pro bioodpad
Pořádání společenských, sportovních a jiných zábavních akcí
pro veřejnost (pro dospělé+děti)
Pořádání společenských, sportovních a jiných zábavních akcí
pro veřejnost (pro seniory)
Zajištění dovozu obědů do obce pro zájemce z řad občanů (proti
úhradě za cenu služby)
Pořádání společenských, sportovních a jiných zábavních akcí
pro veřejnost (pro dospělé)
Vytvoření protipovodňových opatření v obci
Pořádání společenských, sportovních a jiných zábavních akcí
pro veřejnost (pro děti)
Zřízení obecního bytu jako startovacího bytu pro mladé rodiny
Obnova/rekonstrukce místních sakrálních památek

68
58
53

% z odevzdaných
dotazníků
74,7
63,7
58,2

46

50,5

43
39
38
37

47,3
42,9
41,8
40,7

36

39,6

33

36,3

30
29
28

33,0
31,9
30,8

28

30,8

26

28,6

26

28,6

24

26,4

23

25,3

23

25,3

20

22,0

20

22,0

19
19

20,9
20,9

(kanalizace) a vytvoření veřejné koupaliště. Další často zmiňované oblasti investic
procentuálního podílu z počtu odevzdaných dotazníků, a to nad 20 %.

********************************************************************************************************************
◦•● Z MATEŘSKÉ ŠKOLY ●•◦
■ Tradiční plavecký kurz, který absolvovalo 20 dětí z mateřské školy, byl ukončen 23. listopadu.
■ Měsíc listopad byl, jako každý rok, nabitý programem. Nejen že děti shlédly divadelní představení Divadýlka Mrak v Havlíčkově
Brodě, ale potěšily svými vystoupeními seniory v obci - nejdříve na setkání seniorů pořádané naší obcí, pak si tak trochu „odskočily“
rozsvítit pohledský vánoční strom v pátek 30.11. a poslední letošní vystoupení děti absolvovaly na Mikulášské besídce pro Klub
důchodců.
■ Touto cestou bych ráda poděkovala všem starším dětem, které se velkou měrou podílely na všech vystoupeních, věnovaly jim svůj
volný čas a pomohly tak všechny naladit příjemnou vánoční atmosféru. Děkuji proto Terezce a Nikolce T., Leonce P., Míše B., Moničce
O., Monice Š., Lence F., Haničce a Elišce J., Katce a Kristýnce H., Markovi a Šárce L., Honzovi a Gábince Š., Mirdovi K., Lucince B.,
Petrovi E., Karolínce H., Lucce K., Honzovi a Tomíkovi K., Katce N. a Pepčovi H. Poděkování patří i paní učitelce Kvášové z Havlíčkova
Brodu a paní Hejkalové, které s dětmi připravily hudební vystoupení.
■ Během podzimu se Mateřská škola Pohled ve spolupráci s místním SDH zapojila do sbírky víček na pomoc jedenáctileté Klárce.
Víček bylo nasbíráno nemalé množství a nás, kteří jsme se do této sbírky zapojili, potěšil zájem všech lidí, kteří víčka přinášeli. Je milé
vědět, že i v této uspěchané době lidé dokáží myslet nejen na sebe, ale i na ostatní, kteří potřebují pomoci, a nejsou k těmto lidem, a
zvláště dětem lhostejní. Děkujeme.

■ Děti z mateřské školy se se svým vánočním stromečkem
zúčastní výstavy a soutěže pod názvem „Bez stromečku
nejsou Vánoce“, kterou pořádá MAS Havlíčkův kraj.
Letos se putovní výstava uskuteční v kulturním domě
ve Stříbrných Horách. Pro veřejnost bude výstava
otevřena od 17. do 23. 12. 2012 a dále 25., 26. a 27. 12.
2012, vždy od 14-17 hodin. Děkujeme za podporu!
Za MŠ Pohled
Leona Štrálová

◦•● ZNĚLKA Z POHLEDSKÉ FARNOSTI ●•◦
Následujících pár řádek tohoto příspěvku pro předvánoční
obecní zpravodaj nechci záměrně věnovat událostem, jež
přinesl loňský rok. O obnově poutního místa i situaci
okleštěné farnosti toho bylo napsáno mnoho. Prvořadou
ambicí lidí, kteří se pokouší vzdor svým slabostem žít z
víry, by asi nemělo být “pouhé” obnovování fasád
památek. Takové snažení v Božích očích pramálo
znamená, když renovace kostela - byť sebenákladnější nás nedokáže pozvat, abychom našli nejen odvahu vstoupit do něj, ale i do hlubiny vlastního nitra.
Myslím, že velkým znamením pro nás může být působení našeho současného kněze P. Erika Trvdoně. Ne náhodou ho Prozřetelnost
mezi nás zavedla v Roce Víry, kdy si univerzální církev připomíná tento svůj poklad. Přál bych každému z nás poznat, jak hluboce
duchovního a současně pokorného kněze nyní v Pohledu máme. Navíc ho velmi oslovuje i duch zaniklého cisterciáckého kostela, a tak
člověk přímo cítí, jak P. Erika těší stát před oltářem a dělit se během kázání o svou pravou radost. Hezkým dokladem jeho náklonnosti
bylo i vydařené setkání s farníky v den svátku sv. Ondřeje po poutní mši sv., u příležitosti skromného agapé v zaplněné sakristii.
Během povídání se účastníci mohli zeptat na řadu věcí z nelehkého života P. Erika, shlédnout prezentaci fotografií z cesty po Izraeli
rodiny Novákových a vyslechnout si akordeonové umění Ondřeje a Honzy. Velké poděkování patří jak účinkujícím, tak i paní Eisové za
přípravu pohoštění. Už nyní všechny zveme na další farní odpoledne během následujícího roku.
Závěrem dovolte, abych všem spoluobčanům za ŘkF Pohled srdečně popřál požehnané vánoční svátky, milost Boží blízkosti a vše
dobré v novém kalendářním roce.

Jan Novotný, ml.
ADVENTNÍ KONCERT VE SV. ONDŘEJI
ŘkF Pohled a Obec Pohled uspořádaly v neděli 9.12. v kostele sv. Ondřeje již potřetí koncert pěveckého sboru při Střední zdravotnické
škole a VOŠ v Havlíčkově Brodě, pod vedením Pavlíny Kocmanové. Účast pohledských byla tento rok slabší, asi 40 posluchačů, zato
výkony protagonistů jsou rok od roku kvalitnější. Ve výborném provedení zazněla například Modlitba pro Martu nebo píseň Celine Dion
z filmu Titanic, Zvonky štěstí Karla Gotta a Dariny Rolincové a samozřejmě známé i méně známé vánoční koledy a písně. Ti, kteří si
přišli vánoční koncert poslechnout, určitě odcházeli spokojení, s tou správnou předvánoční náladou.

********************************************************************************************************************
◦•● Z ČINNOSTI SPOLKŮ ●•◦
SDRUŽENÍ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
poté byl změřen čas. Naše družstvo se umístilo na pěkném 11. místě z 33 družstev.
Než
začnu
V sobotu 6. října se družstva mladých hasičů zúčastnila podzimního kola hry
s rekapitulací toho, co
Plamen v Nové Vsi u Světlé. Reprezentovala nás 3 družstva mladších a jedno
se u hasičů událo od
družstvo starších. Soutěže se zúčastnilo obrovské množství kolektivů – 44 hlídek
posledního
vydání
Pohledských
listů,
mladších a 40 starších. Co se týče našich výsledků, tak perfektní výkony předvedli
chtěla bych poděkovat
hlavně ostřílení mazáci (1. místo v kategorii mladších, 3. místo v kategorii starších),
všem, kteří pro nás na
zahanbit se nedali ani ostatní (16. místo) a ani nejmenší, kteří běželi úplně poprvé,
základě různých výzev hlasovali v anketě
neskončili poslední – za nimi zůstala ještě dvě družstva.
Dobrovolní hasiči roku 2012. Velkým
Další z podzimních akcí byla účast na projektu „Zapojte veřejnost do ochrany
přírody“, který ve spolupráci se Sdružením Krajina podporuje RWE Jihomoravská
úspěchem pro nás bylo už jen to, že jsme byli
Plynárenská a.s. Naším úkolem bylo vyčistit náletové dřeviny v okolí staré železniční
odbornou porotou vybráni do finále. Tam
trati. Původně jsme vše naplánovali na neděli 7. října, kdy nám ale nepřálo počasí, a
nakonec bohužel nestačily hlasy, které jsme
dostali elektronickou formou a prostřednictvím
ve vytrvalém dešti pouze několik odvážných dřevorubců začalo s kácením dřevin.
S ostatními pracemi jsme si týden počkali, a tak nám v neděli 14. října při práci
SMS, takže jsme se do trojice nejlepších
pomáhalo i sluníčko. Celkem se zúčastnilo 52 osob – z toho 25 dětí, 19 dospělých
nedostali.
V sobotu 15. září se družstvo mužů zúčastnilo
členů a 8 rodičů. Společnými silami jsme naložili dva vrchovaté vozy větví pro jeleny a
17. ročníku soutěže O pohár Integrovaného
jednu hromadu větví jsme spálili. Odpoledne jsme zakončili příjemným posezením
záchranného
systému
v Havlíčkově
s opékáním špekáčků. Výsledkem našeho snažení je hezké prostředí, které se určitě
Borové. Nejedná se o klasickou soutěž
stane cílem procházek pohledských občanů.
Jako každý rok, i letos jsme pomohli občanům zbavit se veškerého nepotřebného
v útoku, ale jde o prověření akceschopnosti
železného harampádí. V sobotu 27. října stihlo 12 členů SDH objet vesnici i přilehlé
zásahových jednotek. Každé družstvo tvořilo
samoty těsně před tím, než staré železo přichystané u jednotlivých domů přikryl první
8 členů + řidič. Před zahájením netradičního
letošní sníh.
útoku museli soutěžící vylézt po žebříku na
Na podzim se také podařilo dokončit instalaci nového sušáku na hadice, v listopadu
valník, snést figurínu, oběhnout s ní metu a
družstvo mužů shrabalo listí na nám přiděleném úseku.
vrátit ji zpátky na valník. Pak následoval
S dětmi jsme zakončili rok vánoční besídkou v pátek 14.12. Dospělí zrekapitulují
požární útok, kde se voda nasávala z kádě a
uplynulý rok na výroční schůzi, která se koná v pátek 11. ledna 2013.
materiál na útočné vedení musel být
Na závěr bych jménem pohledských hasičů chtěla všem spoluobčanům popřát
pronesen oknem. Další překážky pak ještě
v pohodě a klidu strávené vánoční svátky a v novém roce jen všechno dobré.
překonávali proudaři. Po sražení terčů musel
Aneta Kudlová
být materiál sbalen a umístěn na základnu. Až

TJ SOKOL
■ Bude zima, bude mráz
A už je to tu. Trávník zmizel pod sněhovou pokrývkou,
balony jsou bezpečně uzamčeny v kabinách a
kopačky od bláta si našly místo doma v botníku. A tak
nám dovolte zrekapitulovat první polovinu fotbalových
soutěží ročníku 2012/2013 v Pohledu.
■ V okresní soutěži mladších žáků 5+1 došlo
k redukci původních dvou skupin na jednu větší. Tím
se naši žáci dostali do konkurence dalších devíti celků
z blízkého okolí. Pod taktovkou nového trenéra Radka
Vašíčka a jeho dvou nadějných asistentů, Michala
Horáčka a Rosti Štěpána, se po podzimu nacházíme na 4. místě
s 12 body. Ztráta na první flek je sice o malinko větší, než by si
kluci představovali, ale na jaře budou mít ještě možnost špici
atakovat. Nejlepším střelcem týmu je zatím Lukáš Hospodka s 12
zásahy a na záda se mu lepí další Lukáš - Pokorný s 10 góly.
■ Za povedený podzim se mohou poplácat po zádech také naši
dorostenci, kteří se ve své skupině s 16 body dělí se Sokolem
Habry o třetí příčku, a na první pozici ztrácí 5 bodů. Chlapci nám
momentálně dělají radost a všichni pevně věříme, že až je trenér
Radek Vašíček stmelí, vycepuje a naučí chodit na tréninky,
stanou se za pár let tahouny soutěží dospělých.
■ Povídání o úspěšném podzimním tažení pohledských týmů
uzavřeme naším Áčkem, které snad konečně objevilo dlouho
hledanou formu a dokázalo urvat prozatím páté místo v tabulce a
21 bodů, které budou skvělým odrazovým můstkem pro jaro.
Nejde nám samozřejmě o záchranné boje, na ty jsou v naší
skupině jiní adepti, ale boj o místa nejvyšší. Vždyť na druhou
Věžnici ztrácíme pouhé 4 body. Škoda jen několika hloupě
prohraných zápasů, pod stromečkem mohlo být veseleji.
■ Také naši „staří páni“ neustávají ve svých aktivitách a jezdí na
turnaje, zároveň pořádají i turnaje domácí, setkání různého druhu,
poctivě plní nedělní ranní tréninkové dávky a hlavně jsou morální
autoritou a vzorem pro nás mladší.
■ Vrásky na čele a pot na spáncích nám tak vyskakuje pouze
z Béčka, které si zatím ve III. třídě neví rady se svými soupeři a
přezimuje na předposlední sestupové příčce se 6 body. Přes zimu
ale zkusíme potrénovat a jaro bude naše.
■ 25. 11. 2012 jsme se jako Sokol Pohled zúčastnili halového
turnaje v malé kopané v havlíčkobrodské sportovní hale. Ve
skupině jsme narazili na Světlou n. S, které jsme podlehli 2:3, pak
jsme porazili 2:1 Ždírec n. D. a v souboji o postup podlehli
výborné Přibyslavi 1:4.
■ V družstvech došlo na podzim k několika změnám. V Áčku na
post hrajícího trenéra nastoupil Honza Moučka, kterému
s brankáři vypomáhá Radim Pokorný, o Béčko se začal starat
Lukáš Šikner. Nevyhnuly se nám ani hráčské změny.
Do Přibyslavi nám na hostování „utekl“ Tomáš Říha a naopak do
kádru přibyl Tomáš Šnobl. Novými tvářemi základního a širšího
kádru Áčka se stali Pepík Bartoš a Rosťa Štěpán, který ve svém

útlém věku bojuje o své místo v sestavě. Nemá to mezi
námi „starými pardály“ jednoduché, ale i my jsme kdysi
jako začátečníci v Áčku museli odolávat vtípkům všech
Káďů a Maňasů. Pepa nastupuje pravidelně v obraně.
Zimní příprava družstev dospělých začíná 8. 1. 2013.
■ Nové koště dobře mete aneb jak se sny mění
v realitu
V srpnu byl zvolen nový výbor TJ Sokol. I díky němu
jsme konečně přes léto a na podzim výrazně hnuli
s pracemi na fotbalovém hřišti. To čím dál rychleji
dostává nový a důstojnější kabát, který (jak my
sokolové věříme) přispěje ke spokojenosti a pohodě všech
návštěvníků našich fotbalových klání i společenských akcí všeho
druhu. Ale vezměme to po pořádku.
Je to už pár let, kdy se členové Sokola rozhodli pro rozšíření
zázemí svého svatostánku. První věcí, kterou jsme se rozhodli
vybudovat, byla přístavba kabin o garáž a WC pro veřejnost, které
bylo nutností požadovanou Okresním fotbalovým svazem.
Následovalo provedení oplocení na té straně areálu, kde se
nachází kiosek. V loňském roce jsme zrušili lavičky a provedli
úpravy terénu podél plotu se Žákovými a za horní brankou, kde
nám v této chvíli sníh zakrývá už poměrně kvalitní travnatou
plochu. Další plot nám roste na straně pozemku směřující
k bytovkám. Během podzimních brigád byly odstraněny uschlé
větve stromů za spodní brankou a zároveň za ní byl
rekonstruován vysoký plot. Do zimy se nám ještě podařilo znovu
namontovat lavičky pro diváky a obnovit nátěry na plechové
střeše garáže. Letos jsme se na jaře opět poprali s úklidem
odpadků podél části komunikací v našem katastru a než napadl
sníh, s hrabáním listí v obci.
■ A co si přát na závěr roku? Snad že Pohledské listy vyjdou
dříve než přijde „konec světa“, aby následující řádky mohly být
přečteny. Ale vážně. Rádi bychom poděkovali všem našim
fanouškům, příznivcům a sponzorům za neustávající podporu,
našim ženám, matkám a milenkám za praní špinavých triček a
trenýrek, všem Vám přejeme krásného Ježíška a splněná přání
pod stromečkem a pokud tento rok byl a je pro Vás šťastný, tak ať
je ten další ještě šťastnější a úspěšnější.
Za TJ Sokol Lukáš Sobotka
TJ Sokol Pohled si dovoluje pozvat všechny své příznivce,
spoluobčany a přátelé dobré zábavy na tradiční
Sokolský ples,
který se bude konat v kulturním domě ve Stříbrných Horách dne
16. 2. 2013. Začátek ve 20:00, zahraje skupina Variace. Svoz
autobusem bude zajištěn, trasa a časy odjezdů budou včas
upřesněny, sledujte vývěsku TJ Sokol.

SRPD
■V pátek 2. 11. jsme se sešli, abychom opět upletli
něco z pedigu. Nechali jsme se inspirovat blížícími se
Vánoci, a tak volba padla na andílky. Dílka se všem
povedla, děkujeme pí Jagošové za trpělivost.
■V sobotu 10. 11. se konalo Putování za světýlkem.
Děti se s rozsvícenými lampiony a samozřejmě i s
rodiči vypravily od obecního úřadu směrem ke staré
trati. Po cestě nás pustil u závory kouzelný dědeček,
abychom mohli pokračovat pod Čertovu skálu, kde
bylo pro děti připraveno občerstvení. Děti si
připomněly zvyky, které jsou spojeny s podzimem.
K dobré náladě zahrál na kytaru A. Hospodka,
kterému tímto, stejně jako panu Vojtěchovi,
děkujeme.
■Dne 14. 11. proběhl podzimní úklid listí na nádvoří
před zámkem, kterého se účastnilo 20 dětí a 20
dospělých. Za odměnu děti dostaly malé sladkosti. Za
tuto akci všem zúčastněným děkujeme.
■Prví prosincovou sobotu proběhlo po dohodě
s novým majitelem zámku v tělocvičně Dovádění
s čerty. Děti na začátku přivítaly čtveřici čertíků, kteří
s nimi po celou dobu tančili a skotačili. Všichni se
však nejvíce těšili na příchod Mikuláše a anděla. Ti

bezmála šedesáti dětem přinesli balíčky se sladkostmi. Po závěrečném focení se všichni dostatečně vydovádění rozešli do svých
domovů. Děkujeme všem za krásnou výzdobu tělocvičny, p. Farkovi a p. Zázvorkovi za sladké překvapení pro děti.
■Členská výroční schůze proběhne v lednu 2013. Datum upřesníme a rodičům ze školky budou předány pozvánky.
Připravované akce SRPD na rok 2013:
březen - pletení z pedigu, „Čistá Vysočina“; 30. duben - Slet čarodějnic; červen - Velké dětské odpoledne; 4.-7. červenec - Kola
Sázava 2013; září - autobusový zájezd, Pohádkový les; listopad - Putování za světýlkem, pletení z pedigu; prosinec - Mikulášská
besídka.
Během roku má naše sdružení v plánu další akce, jejichž datum bude upřesněno.
■Za celé SRPD bych rád poděkoval Obci Pohled za finanční i materiální podporu a za poskytnutí obecních prostor, SDH, Klubu
důchodců a TJ Sokol Pohled za pomoc při organizování akcí. Dále bych chtěl poděkovat všem sponzorům, dobrovolníkům, rodičům a
prarodičům za podporu, p. Sobotkovi za zapůjčení technického vybavení, p. Hospodkovi za ozvučení všech akcí, celému výboru za
skvělou spolupráci, hospodě Pod Klenbou a potravinám Hladík za bezproblémové nákupy zboží a těším se na spolupráci v novém roce.
Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků, krásného Silvestra a úspěšný rok 2013.
Jiří Ondráček
ZAHRÁDKÁŘI – BILANCE MOŠTOVÁNÍ
Letošní moštovací sezóna trvala pouze 4 soboty.
Potvrdil se tak očekávaný malý zájem v důsledku nižší
úrody jablek. Ta totiž tvoří hlavní moštovací surovinu.
Občas se také u pohledského lisu objeví hrušky, mrkev,
jeřabiny a ojediněle i hrozny. Celkem bylo letos 81
moštujících, pro které bylo vyrobeno 3531 litrů ovocného moku.
Toto číslo nepředstavuje ani polovinu loňské bilance. Většina
zájemců byla již tradičně z Havlíčkova Brodu. V tomto roce jich
přijelo 48 a bylo pro ně vylisováno 2075 litrů moštu. Pohledských
zájemců přišlo pouze 19 a vymoštovali 440 litrů. Při obsluze lisu
bylo členy svazu odpracováno 75 hodin.
KLUB DŮCHODCŮ
Klub důchodců se schází pravidelně každou první středu v měsíci.
Na říjnovou schůzku jsme si naplánovali krátký výlet do Polné.
Volná místa v autobuse jsme nabídli i nečlenům, kteří měli zájem
se do tohoto starobylého městečka podívat, a to nejen na krásně
zrestaurovaný chrám Nanebevzetí Panny Marie. Příjemně vás
může překvapit i to, že vás tam každý, ale opravdu každý
pozdraví.

Při listopadové schůzce jsme se prošli Pohádkovým lesem. Náš
klub byl osloven SRPD, zda by několik členů mohlo účinkovat při
této akci jako pohádkové bytosti. Počáteční obavy zmizely a
nakonec jsme si pohádkové putování užili i my, účinkující
důchodci. Promítnutím fotografií jsme i ostatním přiblížili, jak byl
Pohádkový les pro děti připraven.
Většinu přítomných při setkání obce se seniory tvořili členové
klubu. Velmi kladně jsme hodnotili to, jak obec měla připravenou
prezentaci života a událostí v obci za celý rok 2012. Po
občerstvení nám zahrály na harmoniky rodačky z obce, paní
Petrová a Štěpánová, což bylo velmi příjemným překvapením, že
máme v obci takové muzikantky. Nezapomeneme zmínit ani
vystoupení dětí z mateřské školy a větších dětí ze ZŠ. Jako vždy
nás jejich program velmi potěšil.
Na prosincovou „mikulášskou“ schůzku vždy přicházejí děti
z mateřské školky, tak i větší ze ZŚ. Musíme poděkovat nejen
dětem, ale i paní Štrálové za výzdobu a paní Hejkalové za
vystoupení mladých hudebníků.
Naše poslední schůzka 28. 12. 2012 bude vlastně rozloučením se
starým rokem 2012. Dovolujeme si popřát všem lidem do nového
roku hodně zdraví, štěstí a pohody.
Za Klub důchodců
Marie Machová

◦•● ZPRÁVIČKY ZE SIMTAN ●•◦
Vím, že většina z nás bere jako samozřejmost, že je před zimou shrabané listí a v zimě zase prohrnuty silnice a cestičky. Proto chci
poděkovat všem, kteří se v Simtanech o tuto činnost letos opět postarali a s příchodem zimy se o ni opět starají. Letošní zima měla
poněkud pozdější nástup, proto jsme mohli listí shrabat a zároveň ho odvézt až v listopadu.
S příchodem prosince nás v Simtanech opět navštívil Mikuláš, anděl a tři čerti, takže děti byly minimálně jeden večer vzorně hodní. Zima
nám zatím dopřála pořádné mrazy, takže se všichni těšíme na bruslení na Simtanském rybníce, malé děti plně využívají kopeček
uprostřed vsi k bobování a sáňkování. Větší děti běhají po potoce, protože málokterou zimu se stane, aby byl potok zamrzlý tak jako
letos. S blížícími se vánočními svátky se v naší vesničce rozsvěcují v oknech světélka a venku se večer v předzahrádkách rozblikají
stromečky. Po děti je to velké lákadlo a zároveň příležitost k večerním procházkám s rodiči.

◦•● POHÁDKOVÝ LES ●•◦
Odhodláni k čemukoliv, pohádkově naladěni a vyzbrojeni dobrou náladou – tak se sešlo
téměř třicet dobrovolných účinkujících, v sobotu 29. září dopoledne, v hasičské
klubovně. Za několik minut se začali měnit v pohádkové postavičky a pak oblečeni do
kostýmů, dozdobeni a nalíčeni, byli rozvezeni na svá stanoviště.
Nikdo nevěděl kolik přijde dětí, ale blankytně modrá obloha a paprsky podzimního
sluníčka pomohly a ve chvíli startu se u rybníčku Jeliňák začaly hromadit nedočkavé
skupinky malých i velkých návštěvníků.
Než se děti i s rodiči vydaly na cestu, dostaly startovní sladkost, pak od Bílé paní
ochutnaly „vtipnou kaši“ – jenže, to už byl první soutěžní úkol, a tak pouze ten, kdo
ochutnal a pojmenoval bílou hmotu, mohl jít dál. Než Kouzelný dědeček poradil, která
cesta je ta správná, navlékly princezně korálky a poklonily se jí i králi. Po zdolání pasti,
kterou nalíčili loupežníci, i rodiče vyzkoušeli sílu, když své potomky povozili na lopatě u
Perníkové Ježibaby. Osvěžení po této náročné příhodě se jim dostalo u Potůčkových
víl, kterým pomohly utrhnout květinku. Po překonání strachu z Hejkala, který bránil
dětem, aby pomohly Vodníkovi smočit si šůsky, vedla cesta rovnou do Pekla. Tam,
mezi všemi, seděl strašlivý čert Růža a spouštěl hrůzu i na maminky. Emoce trošku
zklidnili se svým úkolem pro chuťové pohárky dětí Křemílek s Vochomůrkou,
budoucnost vyvěštila Cikánka, dovednost v pletení vyzkoušela Ovčí babička, znalosti o
houbách přezkoušel Krakonoš, ostražitost byla na místě u Kata s rytířem a zručnost
v nahazování prutem se hodila u Vodníka.
Na konci trasy si děti vyzkoušely svou šikovnost u čarodějnice Perníkářky, kde zdobily
perníčky, potom si slepily obrázky, pochutnaly si na špekáčku a s rodiči se pobavily u
pohádky O kašparovi, kterou zahrálo Loutkové divadlo Xaver.
Všichni aktéři byli ze svých rolí, kterých se zhostili s plným nasazením, nadšení. A veselá příhoda? Taky byla. Když se herci před
začátkem rozmístili po lese za hospodou, objevili se tu nic netušící houbaři – Ukrajinci. Setkání s Krakonošem docela rozdýchali, ale
představte si jejich údiv, když uprostřed lesa seděla v houpacím křesle, v bílé čepci a zástěrce Ovčí babička – paní Machová – a v klidu
si štrykovala… Velké poděkování patří všem, kteří se na zajištění krásného odpoledne podíleli a také všem návštěvníkům, za jejich
hojnou účast, která je pro pořadatele výzvou pro roky příští.
Yvonna Kršková, Luboš Sobotka

◦•● POŠTOVNÍ ÚŘAD V POHLEDU ●•◦
Jako první nám o poštovním úřadu v Pohledu zanechal zmínku kronikář Jan Losenický: „Po zřízení poštovního úřadu v Něm. Brodě
chodíval pohledským pro poštu jakýsi Jůzl, který bydlel na samotě nynější č. p. 60 (dnes Blažkovi, dříve u Ježků). Jůzlovi přezdívali
Postjůzl. Odtud také pojmenování samoty č. p. 60 na katastrální mapě vydané roku 1888 „beim Postjůzl“.
V roce 1868 byl v obci založen poštovní úřad a „v létech 1868-70 obstarával službu poštmistra jakýsi Krátký, který vyhrál na „turecký los“
60000 rak. korun, a poštmistrovství zanechal.
V roce 1870 přistěhoval se do Pohledu Jan Vomela, rodák z Hříště u Přibyslavi, který si zařídil obchod smíšeným zbožím v č. p. 20
(Pátkovi, dříve Janovskovi) a složiv předepsané zkoušky, byl jmenován poštmistrem. V roce 1874 přestěhoval se do domu Dr. Kryšíka
čp. 16 (dříve p. Vilka).“ (Stať je opisem z prvního svazku obecní kroniky, tzv. Pamětní knihy, str. 136 autorství Jana Losenického).
Pan František Hladík informaci o poštovních zaměstnancích doplnil: „Poštu pro Pohled, Bartoušov, Dl. Ves, Stříbrné Hory, Ždírec a Čes.
Bělou přivážel z Něm. Brodu poštovním vozem postilion (poštovní kočí, na snímku) úřadu Přibyslavského jménem Gallus, který bydlel
v Simtanech. V té době ještě nejezdil vlak, a tak postilion vyřizoval různé nákupy lidem, ale také tehdejším místním živnostníkům. Když
zjistil tehdejší pohledský pekař Vojtěch Šlemín, že postilion přiváží pečivo zdejšímu hostinskému Holubáři (č. p. 85, dnes hostinec Pod
Klenbou), cítil se poškozený na své živnosti a podal si stížnost na Poštovní ředitelství až do Prahy. (Pekařství Vojtěcha Šlemína převzal
později Alois Tajovský). Zachoval se dopis psaný c.k. poštovním úřadem Přibyslav, kde se uvádí, že postilion Gallus je vzorem postilionů
v širokém okolí, nevozí nijaké zboží, pouze sem tam jen vzácným pasažérům obstará nějaké maličkosti. Ne stále, pouze výjimečně
obstarává hostinskému Holubářovi okolo 20 až 30 žemlí z Něm. Brodu. Dále v dopise podrobně se vysvětluje služba postiliona, jak se
stará o cestující, že pokud něco veze, tak cestujícím neubírá místo ve voze, a že stížnost je přehnaná.“ (Pohledský zpravodaj, č. 2/1989,
kapitola o pohledské poště, sepsal František Hladík)

„Pro poštu do Čes. Bělé chodila poslice. Místním občanům doručovaly poštu poštmistrovy děti a vybíraly za dopis 1 krejcar. Přespolní
chodili si pro poštu obyčejně v neděli. V roce 1889 složil Vomela telegrafní zkoušky, načež zřídilo ředitelství pošt a telegrafů v Praze, čj.
49081/89 dnem 11/8. 1890 v Pohledu telegrafní úřad.
V roce 1902 byl přijat za listonoše Ant. Štefánek, který dostával jako
měsíční plat 5 zlatých.“ (Pamětní kniha, str. 136, zapsal Jan Losenický). P.
Hladík uvádí, že se tak stalo v roce 1897, kdy je evidováno
Štefánkovo služné. Když za I. světové války musel narukovat,
zastupovala ho jeho manželka Josefa Štefánková. V roce 1917 však
rodinu postihlo velké neštěstí, když jejich domek č .p. 17 vyhořel
spolu s hostincem u Matěnů, č. p. 19 (dnes Veselský) včetně pošty a
č. p. 12 (Rázlovi, dnes Voháňkovi), po vzniku požáru v panských
stodolách. Později byl u pošty v Pohledu zaměstnán jako doručovatel
Štefánkovic syn Karel, který kolem roku 1950 přešel na poštu do
Havlíčkova Brodu.
„V roce 1904 odešel Jan Vomela do výslužby. V Pohledu se
vystřídalo vícero poštmistrů a poštovní úřad byl zřízen v č. p. 13
(Pelikánovi, dříve kovář Schusser), později v č. p. 19 (Veselský, dříve
hostinský Matěna). Po požáru v roce 1917 byl poštovní úřad v č. p.
86 (Semerád, dříve Čermákovi), pak v č. p. 22 (Ptáčník, dříve
Neumannovi), kde se v roce 1925 poštmistr Petr oslepnuv na obě oči
zastřelil“ (Pamětní kniha, str. 136). Po panu Petrovi převzala úřad dcera
prvního poštmistra Anna Vomelová, která do Pohledu přešla z
poštovního úřadu v Nížkově a přestěhovala se do č. p. 16 (Vilka,
dříve Vomelovi).
Po pensionování Anny Vomelové provd. Brucknerové v roce 1935 byl dne 2.11. 1935 jmenován poštmistrem v Pohledu Rudolf Čejka,
manžel učitelky pí Milady Čejkové, který přemístil dnem 1. 7. 1936 úřad do č. p. 19 (Veselský, dříve Matěna). „Po nástupu poštmistra
Čejky v Pohledu v roce 1935 obstarávala pošta v Pohledu veškerou listovní, peněžní a balíkovou službu, také i telegrafní službu v rámci
celého poštovního obvodu. Tento zdejší poštovní obvod byl rozdělen na tři doručovací okrsky a tvořily ho tyto obce, osady a samoty:
Obec Pohled, odloučená část Rouštany, osada Simtany, pak samoty Zachariáš, Dušek, Eis, Neuwirth, Svatá Anna hostinec, Svatá Anna
samoty, Svatá Anna hájovna, Hadrburk (Petrovi). Dále obce: Bartoušov, Dlouhá Ves, včetně samoty Familie. Z tehdejší obce Pohledští
Dvořáci to byly samoty Blažek a Böhm (Secký Dvůr), dále obce Stříbrné Hory, Český Šicendorf (dříve byla tato část Stříbrných Hor
samostatná), k této obci náležící Družstevní mlýn a pekárna Štukhejl (směrem na Utín). U Rouštán to byla samota – hájovna, později
drůbežárna, obec Ždírec, včetně samot u lesa: Kučírek, Pohlreich a Manivčuk, dále samota Prušec (Francovi) a sousední obec Jilemník.
Pošta v Pohledu měla tehdy tři doručovatele, jednoho pro místní obvod a dva přespolní. V rozpětí let 1935 až 1953 se zde vystřídali tito
doručovatelé: Jaroslav Fiedler, Karel Štefánek, František Fejfar, František Prokš, Václav Zárybnický, Antonín Hodač, Josef Fichtner,
Václav Kopecký, Bohumil Skořepa a první doručovatelka, M. Svatoňová ze Žďáru, která sloužila na II. přespolním rajonu skoro dva roky.
Po jejím odchodu do Havl. Brodu nastoupila na místní doručování J. Skořepová provd. Haláková, která zde sloužila téměř 20 let.
V roce 1936, po přestěhování pošty z 1. poschodí domu č. p. 16 do 1. poschodí domu č. p. 19, byla na poště zřízena telefonní ústředna
s manuálním provozem a veřejná telefonní hovorna. Morseový telegraf, který sloužil několik desítek let, byl tímto zrušen. Od této doby
byl telegrafický provoz obsluhován telefonicky.
V této době byl telefon v Pohledu pouze v místním zámku, pak ve zdejším Rolnickém družstvu (Výkupní sklad) a v kanceláři tehdejšího
nájemce velkostatku Maxe Turnovského. Později pak přibyl další tel. účastník, a to četnická stanice, když se z domu č. p. 19
přestěhovala do domu č. p. 115 (dnes p. Kohout).
Později telefonních účastníků stále přibývalo a telefonní provoz při obsluze manuální ústředny dosahoval svého vrcholu, když do
ústředny byla ještě zapojena stavební firma J.F. Kottland, působící v Pohledu na stavbě nové železniční trati Havlíčkův Brod – Brno. Až
v roce 1952 byla manuální telefonní ústředna přeměněna v telefonní ústřednu automatickou, a tím obsluha ústředny odpadla. Ještě
nutno uvésti, že zapojení prvních třech účastníků z naší obce v době, kdy telefon ještě nebyl na poště, bylo přímo na tel. ústřednu
v Německém Brodě.
◦•●Pokračování příště●•◦
OMLUVA - Na tomto místě jsme v minulém vydání Pohledských listů otiskli článek o historii nové železniční trati. V závěru článku byla zmíněna dvě
jména bývalých zaměstnankyň ČD. Omylem však bylo uvedeno rodné jméno paní Sedláčkové - Ondráčková. Za chybu se paní Sedláčkové omlouváme.
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