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◦•● INFOKOUTEK ●•◦

Milí spoluobčané,
nadcházející rok 2015 bude pro naši obec rokem výročí 750 let od položení základního kamene
kostela sv. Ondřeje. Plánování a přípravy oslav jsou už nyní v plném proudu a vy jste již mohli
zaznamenat první počin spojený s výročím. Tím je týdenní kalendář na rok 2015. Již za dva týdny
si jím začneme listovat, a abychom s ním mohli nadcházející rok trávit skutečně všichni,
dovolujeme si ho přiložit k prosincovým Listům jako vánoční dárek a zároveň pozvánku na
připravované slavnosti 20. června 2015. Přejeme krásné svátky i nadcházející jubilejní rok naší
obce .
Zastupitelstvo obce

ANEB CO SE CHYSTÁ V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ

■ V sobotu 20. 12. se v kostele sv. Ondřeje koná od 15:00
adventní koncert, při kterém zazní akordeony, housle, trubka i
zpěv.
■ Vánoční bohoslužby v kostele sv. Ondřeje se uskuteční
následovně: ve středu 24. 12. Mše Svatá ve 21:00, Tridentská
Mše Svatá ve 23:00; 25. 12. Mše Svatá od 9:00 a Tridentská Mše
Svatá od 14:00, 26. 12. Mše Svatá od 9:00, 28. 12. na Svátek sv.
Rodiny Mše Svatá od 9:00 a Tridentská Mše Svatá od 14:00, 31.
12. od 15:00 děkovná Mše Svatá za prožitý rok a 1. 1. 2015 na
Slavnost Matky Boží Panny Marie od 9:00 Mše svatá a Tridentská
Mše Svatá od 14:00.
■ Putování za betlémskou hvězdou bude zahájeno tradičně
před kostelem sv. Ondřeje na druhý svátek vánoční v pátek 26.
12. v 14:00. Odtud se účastníci vycházkovým krokem přesunou ke
kostelu sv. Anny, kde na ně bude čekat další kulturní program i
horké občerstvení.
■ Termíny svozu komunálního odpadu jsou o Vánocích ve
středu 24. 12., v novém roce ve středu 7. 1. 2015 a poté vždy ve
středu po 14 dnech v sudý týden.
■ SRPD pořádá po celý rok 2015 vždy první sobotu v měsíci sběr
starého papíru u brány fotbalového hřiště v Pohledu od 9:00 do
10:00, v prvním čtvrtletí tedy 3. 1., 7. 2. a 7. 3.
■ Předsilvestrovské posezení Klubu důchodců se uskuteční
v úterý 30. 12. 2014 v klubovně hasičské zbrojnice.
■ Výroční členská schůze SDH se koná v pátek 9. 1. 2015
v klubovně hasičské zbrojnice. Členové obdrží pozvánku.
■ V sobotu 10. 1. 2015 v 15:00 zahájí svou činnost první
schůzkou v hasičské zbrojnici kroužek první pomoci určený pro
děti od 6 do 15 let. Pozvánku i bližší informace o kroužku najdete
uvnitř Listů.
■ Zápisy do 1. tříd se uskuteční v Základní a mateřské škole
Česká Bělá 23. 1. 2015 a v Základní škole Přibyslav 13. 2. 2015
od 14.00 do 19.00 hodin.
■ TJ Sokol srdečně zve občany na sportovní ples, který se
uskuteční 31. 1. 2015 od 20:00 v sále kulturního domu ve

Stříbrných Horách. K poslechu zahraje skupina ŠATLAVA, svoz
bude upřesněn na plakátech.
■ Výroční členská schůze TJ Sokol Pohled se uskuteční
v sobotu 21. 2. 2015 v klubovně hasičské zbrojnice. Členové
obdrží pozvánku.
■ Výroční členská schůze ČZS Pohled se bude konat v sobotu
28. 2. 2015 v klubovně hasičské zbrojnice od 14:00. Členové
obdrží pozvánku.

SLAVNOSTNÍ UDĚLENÍ OBECNÍCH SYMBOLŮ - ZNAKU A
VLAJKY
Na základě návrhu obce, po projednání ve výboru pro vědu,
vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a dále ve výboru pro
heraldiku a vexiologii Poslanecké sněmovny udělil předseda
Poslanecké sněmovny Jan Hamáček obci Pohled dne 28. 11.
2014 znak a vlajku, rozhodnutím č. 19 předsedy Poslanecké
sněmovny z 16. 7. 2014, podle § 34a zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích.
Listinu o udělení znaku a vlajky převzal z rukou předsedy
Poslanecké sněmovny starosta obce Milan Klement a

místostarosta René Langer v budově Parlamentu České
republiky, spolu s dalšími zástupci obcí, městysů a měst.
V programu udělení znaku a vlajky bylo také pozvání předsedy PS
na prohlídku poslanecké sněmovny, jednací místnosti a kanceláře
předsedy PS. Zástupci obcí měli možnost vyzkoušet si

poslanecké lavice ve sněmovně a na krátkou chvíli se tak stát
poslanci.
Na udělení znaku a vlajky bude navazovat slavnostní svěcení
obecních symbolů při srazu rodáků, připravovaného u příležitosti
výročí 750 let založení obce Pohled dne 20. 6. 2015.

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA OBCE

Z důvodů úspory místa zde uvádíme nejdůležitější projednávané body. Usnesení jsou zveřejněna na webových stránkách obce. Úplné
zápisy a usnesení jsou k nahlédnutí na obecním úřadu.

Ze zasedání 23. září 2014:

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
■ petici doručenou obci dne 27. 8. 2014 za
zachování autobusových zastávek Pohled
samota I (Svatá Anna I) na komunikaci
I/34.
Zastupitelstvo obce schválilo:
■ dokumentaci „Plán otvírky, přípravy a
dobývání pro DP Pohled – 06/2014“ a
následnou změnu povolení hornické
činnosti.
■ hospodaření a plnění rozpočtu Obce
Pohled za II. čtvrtletí r. 2014, rozbor
hospodaření příspěvkové organizace obce
– Mateřské školy Pohled za II. čtvrtletí r.
2014.
■ Rozpočtová opatření č. 5, 6, 7/2014.
Zastupitelstvo obce rozhodlo:
■ že podle doručené petice obci dne 27.
8. 2014 za zachování autobusových
zastávek Pohled samota I (Svatá Anna I)
na komunikaci I/34, nebude revokovat
usnesení č. 5/13, bod č. 3d, ze zasedání
zastupitelstva obce dne 16. 12. 2013.
■ uzavřít smlouvu č. 12 MP-001113 o
provedení stavby „I/19 – Simtany –
úprava“ mezi Ředitelstvím silnic a dálnic,
Praha (stavebník) a Obcí Pohled,
(vlastník).
■ o zadání vypracování projektové
dokumentace a dokladové části dle
cenové nabídky, na vybudování chodníku
na křižovatce I/19, ulice Revoluční (od
Pelikánových ke Kudlovým) projektantovi
Ing. Martinu Liškovi, Havlíčkův Brod.
■ o realizaci opravy komunikace Nad Tratí,
2. etapa, dle cenové nabídky, firmou
SWIETELSKY stavební s.r.o., Pelhřimov.
■ o zadání vypracování projektové
dokumentace a dokladové části dle
cenové nabídky na akci „Obnova malé
vodní nádrže v k. ú. Pohled a Simtany“
firmě ISVH, s.r.o., Tři Studně (projekt se
týká bývalého koupaliště).
■ o daru stavby studny na pozemku p. č.
PK 33 (pozemek není ve vlastnictví obce)
a vodovodního řadu v k. ú. Termesivy
žadatelům – uživatelům v podílech dle
čísel popisných.

■ poskytnout finanční dar ve výši 4 410 Kč

Českému zahrádkářskému svazu Pohled
za prodej výročních kalendářů obce pro
rok 2015.
■ poskytnout finanční dar ve výši 4 200 Kč
Římskokatolické farnosti Pohled za prodej
výročních kalendářů obce pro rok 2015.

Z ustavujícího zasedání 1. listopadu
2014:
Zastupitelstvo obce stanovilo:
■ veřejný způsob volby starosty a
místostarosty,
■ jednoho místostarostu,
■ v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona
o obcích, že pro výkon funkce starosty
obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě
uvolněn
Zastupitelstvo obce zřídilo:
■ finanční výbor a kontrolní výbor, oba
výbory jako tříčlenné
Zastupitelstvo obce zvolilo:
■ starostou obce Ing. Milana Klementa,
■ místostarostou obce Reného Langera,
■ předsedou finančního výboru Jiřího
Farku a členy tohoto výboru Martinu
Bořilovou a Jiřího Ondráčka
■ předsedou kontrolního výboru Ing. Evu
Neuwirthovou a členy tohoto výboru
Lukáše Sobotku a Luboše Sobotku
Zastupitelstvo obce stanovilo:
■ v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích odměnu za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve
výši 460 Kč měsíčně. Odměna bude
poskytována od 1. 11. 2014
■ v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona
o obcích odměnu neuvolněnému členovi
zastupitelstva, který současně vykonává
funkci předsedy výboru zastupitelstva
obce, nebo který je současně členem
výboru zastupitelstva obce, ve výši 1 100
Kč měsíčně. Odměna bude poskytována
od 1. 11. 2014.
■ v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích odměnu za výkon funkce
místostarosty jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 8 970 Kč
měsíčně. Odměna bude poskytována od 1.
11. 2014.

◦•● CO NOVÉHO V OBCI ●•◦
OPRAVA KOMUNIKACE III. TŘÍDY V POHLEDU – ul. Nádražní
Krajská správa a údržba silnic (KSÚSV) provedla opravu povrchu
komunikace III. třídy, která je ve vlastnictví Kraje Vysočina,
v úseku mezi silničním mostem přes Sázavu a silničním mostem
nad železniční tratí v ulici Nad Tratí. Oprava proběhla 19. 9.
frézováním komunikace a 20. 9. pokládkou obrusné ACO
asfaltové směsi, pod kterou byly v určitých místech položeny
umělohmotné sítě pro zvýšení kvality opravy komunikace. Opravu
finančně zajistil Kraj Vysočina. Poděkování patří Kraji Vysočina a
KSÚSV Havl. Brod za vstřícnost při řešení požadavku obce na
realizaci opravy úseku komunikace, který navázal na opravu

Ze zasedání 17. listopadu 2014:
Zastupitelstvo obce schválilo:

■ hospodaření a plnění rozpočtu obce

Pohled za III. čtvrtletí r. 2014, rozbor
hospodaření příspěvkové organizace obce
– Mateřské školy Pohled za III. čtvrtletí r.
2014.
■ Rozpočtová opatření č. 8/2014.
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že:
■ nejvhodnější nabídkou uchazeče na
veřejnou zakázku na akci „REVITALIZACE
VKP ALEJ KE SV. ANNĚ V POHLEDU“
část I – REVITALIZACE VKP ALEJ KE SV.
ANNĚ V POHLEDU A AREÁLU KOSTELA
SV. ANNY je nabídka uchazeče: Zahrada
Olomouc, s.r.o., Olomouc ve výši
3 876 038 Kč bez DPH.
■ nejvhodnější nabídkou uchazeče na
veřejnou zakázku na akci „REVITALIZACE
VKP ALEJ KE SV. ANNĚ V POHLEDU“
část II – REVITALIZACE VKP ALEJ KE
SV. ANNĚ V POHLEDU - OBCE POHLED
je nabídka uchazeče: Zahrada Olomouc,
s.r.o., Olomouc, ve výši 315 590 Kč bez
DPH.
■ po uplynutí lhůty pro podání námitek
bude v případě nepodání námitek žádným
z uchazečů podepsána smlouva o dílo
s vítězným uchazečem na obě části
veřejné zakázky „REVITALIZACE VKP
ALEJ KE SV. ANNĚ V POHLEDU“.
■ technický dozor investora na akci
„REVITALIZACE VKP ALEJ KE SV. ANNĚ
V POHLEDU“ část I – REVITALIZACE
VKP ALEJ KE SV. ANNĚ V POHLEDU A
AREÁLU KOSTELA SV. ANNY bude Irena
Dundychová, Havlíčkův Brod, dle cenové
nabídky.
■ technický dozor investora na akci
„REVITALIZACE VKP ALEJ KE SV. ANNĚ
V POHLEDU“ část II – REVITALIZACE
VKP ALEJ KE SV. ANNĚ V POHLEDU OBCE POHLED bude Irena Dundychová,
Havlíčkův Brod, dle cenové nabídky.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
■
zápis
z dílčího
přezkoumání
hospodaření obce Pohled z 30. 10. 2014.

vozovky na mostě nad železniční tratí provedenou v loňském
roce.
OPRAVA KOMUNIKACE NAD TRATÍ – II. ETAPA
Zastupitelstvo obce se po dokončení oprav ulice Nad Tratí a po
finančním ukončení akce rozhodlo uvolnit finanční prostředky na
opravu dalšího úseku této ulice ve spolupráci s Českomoravským
štěrkem a.s., Mokrá, provozovna Pohled. Jednalo se o úsek cca
125 m dlouhý, od Sobotkových za Hevierovi. Zastupitelé obce
nejdříve provedli úpravu zeleně, ČMŠ a.s., zajistil obnovení
příkopu a krajnic komunikace. Firma Swietelsky pak položila
obrusnou ACO asfaltovou směs za 323 034 Kč, kterou hradila
obec. Osazení komunikace plastovými patníky provedli zastupitelé

obce. Další opravy komunikace v ulici Nad Tratí obec v dalších
letech neplánuje.
RENOVACE HLAVNÍ BRÁNY NA HŘBITOVĚ
Obec se po opravě části cihelné ohradní zdi a zabudování nové
kovové brány do boční zdi rozhodla renovovat hlavní bránu na
hřbitově. Renovace probíhala od 22. 10. do 31. 10., kdy byla
brána odvezena do dílny kovářství Herold Havlíčkův Brod. Nebyla
tedy ukradena, jak se domnívala část naší obce. Renovace brány
byla dalším pokračováním oprav a úprav na hřbitově v letošním a
příštím roce. Brána byla zrenovována za 10 000 Kč na náklady
obce.
ZAHÁJENÍ STAVBY GSM-R KOLÍN - BRNO
V listopadu byla zahájena stavba GSM-R Kolín – Havlíčkův Brod
– Křižanov – Brno, a to položením trubek HDPE v úseku
železničních stanic Havlíčkův Brod a Pohled. GSM-R je
mezinárodní standard bezdrátové komunikace určený pro
železniční aplikace, používá se pro komunikaci mezi vlakem a
dispečerskými centry řízení železnice. Investorem je Správa
železniční dopravní cesty, státní organizace.
ODSTÁVKA V LOMĚ, DRŤ NA POSYP - UPOZORNĚNÍ
Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá, provozovna Pohled ukončila
výrobu 5. 12. 2014, expedici výrobků provádí do 19. 12. 2014,
přičemž bude znovu obnovena od 5. 1. 2015. Odstávka výroby
z důvodu údržby a oprav potrvá v závislosti na počasí do druhé
poloviny února.
ČMS poskytl obci pro účely posypu při zimní údržbě místních
komunikací 20 t drti, kterou obec rozvezla po obci.
Obec opět upozorňuje, 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.
OSLAVY 750 LET OBCE A SRAZ
RODÁKŮ
Obec Pohled připravuje na sobotu 20.
června 2015 oslavy k příležitosti založení
obce v roce 1265, spojené se srazem
rodáků. Již nyní, v předstihu, bychom vás
rádi informovali o plánovaném rámcovém
programu.
Slavnosti
obce
budou
celodenní. Dopoledne se uskuteční
bohoslužba v kostele sv. Ondřeje, slavnostní průvod a svěcení
vlajky, odpoledne bude vyčleněno na hudební a kulturní program,
v jehož rámci se představí i místní účinkující. Večer se občané
budou mít možnost setkat a pobavit při taneční zábavě
s hudebním hostem. Po celý den bude v areálu oslav připraveno
bohaté občerstvení, aktivity pro děti i sociální zázemí. Slavnosti
doplní výstava starých fotografií na faře i prodej upomínkových
předmětů.
Slavnosti obce a sraz rodáků nejsou akcí určenou pouze pro ty,
kteří v Pohledu a místních částech trvale žijí nebo se zde narodili,
ale také pro příznivce obce nebo ty, kteří se do Pohledu rádi
vracejí.
Datum 20. června nebylo vybráno náhodně, ale tento den tomu
bude přesně 50 let, kdy Pohled oslavoval výročí 700 let obce.
Podrobný program s časovým harmonogramem bude otištěn
v červnových Listech.
Termín slavností je závazný, proto již můžete informaci o
oslavách šířit svým známým, příbuzným i bývalým sousedům či
spolužákům (rodákům), s kterými udržujete kontakt.
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
Komunální volby se uskutečnily 10. a 11. 10., v Pohledu přišlo
k urnám 26,81 % oprávněných voličů (170 odevzdaných obálek).
Občané mohli volit z jedné kandidátky KDU-ČSL. Mandát
zastupitele získali všichni navržení kandidáti. Starostou obce
Pohled byl zvolen Ing. Milan Klement, místostarostou René
Langer. Zastupiteli se stali: Lukáš Sobotka, Jiří Ondráček, Ing.
Eva Neuwirthová, Jiří Farka, Mgr. Martina Bořilová, Marie
Kotoučová a Luboš Sobotka. A kdo stojí v čele našich sousedních
obcí? V Dlouhé Vsi se starostkou stala Ludmila Němcová, v
Bartoušově Jaroslav Fialka, ve Stříbrných Horách Jana
Pazderková, v Krátké Vsi Jiří Ondráček, ve Ždírci Pavel
Dobrovolný, v Kyjově Ludmila Janáčková a v Havlíčkově Brodě
Jan Tecl.

BIOODPAD
Obec uklidila ze svých stanovišť dva obecní kontejnery na
bioodpad, které budou opět instalovány dle počasí v druhé
polovině března. Obec děkuje občanům, kteří využívají kontejnery
za to, že do nich odkládají pouze povolený bioodpad, který
podobně jako v minulém roce byl bez problémů odvážen firmou
Technické služby Havlíčkův Brod a následně přebírán společností
Halias, s.r.o. Praha.
REVITALIZACE ŽLÁBKU U HŘBITOVA
Obec v letošním roce získala bezúplatně pozemky od České
republiky – Státního pozemkového úřadu v Jihlavě, které se
nacházejí ve žlabu u hřbitova, směrem od silnice I/19 až po horní
rybník nad rybníkem Březiňák. Pozemky obec získala změnou
územního plánu – zařazením pozemků do plochy veřejné a
vyhrazené zeleně. V současné době není vypsán dotační titul na
úpravu zeleně, proto se zastupitelstvo rozhodlo zušlechtit okolí
vodoteče vlastními silami z prostředků obce. V sobotu 29. 11.
dopoledne se 5 zastupitelů a 6 občanů zapojilo do likvidace
několikaletého náletu, na který v dalších měsících naváží další
úpravy zeleně a terénu. Cílem obce je upravit spodní část údolí
tak, aby byla kultivovaným místem obce, zvláště když je v těsné
blízkosti hlavní příjezdové komunikace do obce a sousedí
s kulturní památkou – areálem hřbitova.
ČIŠTĚNÍ A KONTROLA OKAPŮ
Obec odstranila dne 25. 11. spadané listí z okapů na budovách
obce – na obecním úřadu a faře a provedla jejich kontrolu za
pomoci vysokozdvižné plošiny fy Čapek Havlíčkův Brod za cenu
2904 Kč.
REVITALIZACE VÝZNAMNÉHO KRAJINNÉHO PRVKU ALEJ
KE SV. ANNE V POHLEDU
Obec po uzavření smluv s vítězem výběrového řízení na obě
zakázky (zastavěná a nezastavěná část obce) společností
Zahrada Olomouc, s.r.o., Železniční 469/4, Olomouc, IČ
48395013, nyní čeká na uzavření smlouvy se Státním fondem
životního prostředí. Po uzavření smlouvy začne firma plnit
dohodnutý harmonogram realizace revitalizace VKP v závislosti
na počasí:
únor, březen – kácení vybraných stromů, frézování pařezů, úklid
dřevní hmoty, štěpky
březen, duben – zahájení sadových úprav, výsadba
květen, srpen – ošetření stromů
V průběhu prací bude z bezpečnostních důvodů dočasně omezen
přístup do jednotlivých úseků aleje a v areálu Svaté Anny, kde
budou probíhat zmiňované etapy revitalizace zeleně (kácení,
frézování pařezů, drcení dřevní hmoty, ošetření stromů), přičemž
tyto úseky budou označeny.

KROUŽEK PRVNÍ POMOCI

Vážení a milí,
chtěli bychom Vás informovat, že
v Pohledu od ledna 2015 vzniká nový
zájmový kroužek, a to kroužek první pomoci zřízený pod
hlavičkou oblastního spolku Českého červeného kříže. Chtěli
bychom na tento kroužek pozvat všechny holčičky a kluky ve
věku od 6 do 15 let. Budeme se učit pár základních pravidel
první pomoci, ale také si užijeme spoustu zábavy. Máme pro
Vás připravené hry i modelové situace. První schůzka
proběhne v sobotu 10. 1. v 15.00 v klubovně hasičské
zbrojnice. V případu zájmu se hlaste u Anety Eisové – email:
eisova.aneta@gmail.com a nebo u Kláry Kutlvašrové – email:
klara.kutl@seznam.cz. Budeme se na Vás všichni těšit.
ÚKLID LISTÍ V OBCI
Podzimní hrabání listí a odvoz z obecních pozemků v Pohledu
provedl Sbor dobrovolných hasičů Pohled, TJ Sokol a zastupitelé
obce. Obec děkuje občanům z přilehlých nemovitostí za to, že
shrabali listí na pozemcích obce. Shrabání a odvoz listí ze
zámeckého areálu si stejně jako v loňském roce zajistili jeho
majitelé.

V Simtanech shrabali a odvezli listí z obecních pozemků místní
dobrovolníci, za což jim děkujeme. Náš dík míří také spolkům za
významnou pomoc při shrabání a odvozu podzimní nadílky.
UKÁDÁNÍ VĚTVÍ Z OŘEZU STROMŮ
Obec upozorňuje, že jediná lokalita pro ukládání větví v zimním
období je vlevo před nádražní budovou (za firmou Rázl a
Škaroupka – uhelné sklady). Je zakázáno zde odkládat jakýkoli
jiný odpad (tzn. i prkna, nábytek,…). Odkládání větví a jiného
odpadu na jiném místě lze posuzovat jako založení tzv. černé
skládky, a kdo ji založí, vystavuje se postihu.
POHLEDSKÉ LISTY VYCHÁZEJÍ JIŽ 7 LET
■ Nejdříve poděkování. Ano, je to tak. Již tak dlouho, od dubna
roku 2007 dostáváte obecní čtvrtletník pravidelně do vašich
schránek. To, že Listy každé tři měsíce vyjdou, je výsledkem
práce (dobrovolné a bezplatné) téměř desítky lidí. Proto bych ráda
poděkovala našim dvorním přispívatelům ze spolků a institucí,
kteří si vždy najdou čas a článek o činnosti svého spolku napíší.
Jmenovitě Anetě Kudlové za příspěvky SDH, které pro Listy píše
snad od samého začátku, Marii Machové za milé článečky od
pohledských důchodců, dvěma Janům - Růžičkovi a Novotnému,
za příspěvky TJ Sokol a farnosti a také Jiřímu Ondráčkovi za
informace ze SRPD. Dále nesmím zapomenout na pana starostu
Milana Klementa, který je hlavním tvůrcem rubriky „Co nového
v obci“, a na Reného Langera, který pro nás připravuje „policejní
zápisník“. Když se to podaří, ale není to vždy, dostaneme hezký
příspěvek od myslivců, a tedy od předsedy Jiřího Poláka. Velké
poděkování míří také naší dvorní nepostradatelné korektorce Ivě
Sobotkové, která dokáže vždy flexibilně reagovat na šibeniční
termíny tisku. Velký dík patří také vrchní tiskařce paní Mišurové,
která většinou oněch 330 výtisků (660 listů) na náladové obecní
kopírce vytiskne. Dík patří samozřejmě i našim „roznašečům“,
kteří zajišťují distribuci Listů s dodáním horkého zboží nejpozději
do druhého dne.
■ Chce to změnu (?). Vzhled listů a rozložení rubrik se za 7 let
výrazně nezměnily, spíše se ustálily, a proto je tu čas na vaše
podněty nebo i vlastní iniciativu. Máte zajímavý nápad, jak Listy
ozvláštnit? Máte k Listům nějakou výtku? Něco jste v nich
nenašli? Chtěli byste otisknout vlastní příspěvek nebo pomoct
s grafikou Listů? Nelíbí se vám forma či formát? Určitě nám své

podněty,
připomínky
a
náměty
napište
na
e-mail:
macikb@seznam.cz. Rádi se necháme inspirovat a kritiku, tu
sneseme také.
■ Aktuality z obce do vaší e-mailové pošty. Aktuality
z obecního dění (kulturní akce a informační e-maily z Obecního
úřadu Pohled) můžete dostávat do svých e-mailových schránek,
pokud se na obecních webových stránkách www.obecpohled.cz
v záložce Aktuality přihlásíte k jejich odběru („Přihlásit se k odběru
novinek“). Stačí vyplnit váš e-mail. Nově vám takto do vaší emailové pošty zašleme i zbrusu nové číslo Pohledských listů.
Na rozdíl od tištěné verze barevné a s lepší kvalitou fotografií.
Martina Bořilová

PŘIJĎTE NA KONCERT
Rozzářila se i třetí svíčka na adventním věnci
a postní fialovou barvu nahradila růžová,
symbolizující radost. A radost přináší i hudba
hraná s láskou a od srdce.
V sobotu 20. prosince 2014 v 15:00 hod
se rozezní i v kostele sv. Ondřeje v Pohledu.
Akordeony, varhany, trubka, housle, zpěv… Nejen skladby
(Trumpet Air, Ave Maria, Adeste Fideles,…), ale i písně
(známé především v podání Čechomoru či Spirituál Kvintetu) vám
snad vykouzlí na tváři úsměv nebo naopak setřete slzičku při
vzpomínce na někoho blízkého.
Budeme moc rádi, pokud obléknete bundu či kožich a přijdete.
Za všechny Vás zve
Jan Novák
PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych poděkovat všem přátelům mého taťky za veškerou
pomoc, objetí a vzpomínky na něj v této těžké a stále neuvěřitelné
situaci. Velice si Vás vážím, jste supr.
Martina Lukačinová Janovská

POHÁDKOVÝ LES 2014
V sobotu 28. 9. dopoledne pořadatelé 3. ročníku Pohádkového lesa při pohledu na oblohu, ze které padal déšť, uvažovali, že akci zruší.
Jedenáctá hodina však rozhodla – přestalo pršet, mraky se začaly rozestupovat, a to tak, že ve 14 hodin bylo jasné krásné slunečné
počasí a první návštěvníci na startu Pohádkového lesa mohli vyrazit na téměř tříhodinovou procházku směrem ke Svaté Anně, odtud na
Simtany a obloukem k bývalému koupališti, dále přes silnici a pod strání podél řeky, elektrárny a fary až do cíle ve středu obce. Cestou
návštěvníci prošli 21 stanovišť s pohádkovými bytostmi, na kterých plnili různé úkoly. V cíli na děti čekala odměna – opékání špekáčků
na ohýnku i občerstvení a ty z dětí, které ještě nebyly úplně vyčerpány, si mohly zatancovat a zacvičit při hudební produkci. Dospělí
ocenili možnost doplnit tekutiny a posedět v klidu na naší rozlehlé návsi. Pohádkovým lesem prošlo 150 dětí a 180 dospělých, kteří viděli
v různých kostýmech na 50 místních účinkujících, včetně cizokrajné Mexičanky. Obec finančně podpořila akci částkou 6 700 Kč.
Za zpracování úkolů, vybavení stanovišť, poskytnutí kostýmů, nalíčení bytostí, herecké a režijní vedení patří poděkování zejména
Yvonně Krškové a Luboši Sobotkovi, ale i všem ostatním, kteří přispěli nápady, prací, hereckým nasazením. Bylo nádherné, když se po
skončení pohádkového lesa společně v klubovně hasičské zbrojnice bavily tři generace pohádkových bytostí. V této atmosféře začala
pomaličku klíčit myšlenka o využití hereckého potenciálu pro vlastní divadelní spolek, s navázáním na tradice pohledských ochotníků,
kteří v obci hráli svá představení před více než 50 lety.
OD LISTOPADU SE MĚNÍ PODMÍNKY PRO KÁCENÍ STROMŮ
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 mění
podmínky pro kácení stromů. Nově bude možné kácet bez povolení ovocné dřeviny i u
rekreačních objektů a v zahrádkářských koloniích. Naopak ostatní dřeviny s obvodem kmene
větším než 80 centimetrů ve výšce 130 centimetrů budou potřebovat povolení.
Úprava vyhlášky zavádí racionální úpravu ve prospěch obyvatel obcí a jejich zdravého životního
prostředí. Vyhláška č. 222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin
a povolování jejich kácení, je účinná od 1. listopadu. Uplatní se tedy již o letošním podzimu. Kácení
se totiž doporučuje v období vegetačního klidu, a to je od 1. listopadu do 31. března.
„Ke změnám jsme přistoupili z několika důvodů. Předchozí podoba vyhlášky diskriminovala
vlastníky staveb pro rodinnou rekreaci a majitele zahrad v zahrádkářských koloniích. V zahradách,
které byly definovány jako pozemek u rodinného či bytového domu, stavebně oplocený a
nepřístupný veřejnosti, bylo možné kácet všechny dřeviny bez povolení, ovšem tím pádem nemohli
žádné dřeviny kácet např. zahrádkáři či majitelé rekreačních objektů. Navíc vzhledem k nejasné definici došlo v některých částech
republiky ke značnému úbytku zeleně, obdrželi jsme mnoho stížností od veřejnosti a také přímo od měst a obcí. Vyhláška vyvolávala i
mnohé sousedské spory a administrativy úřadům naopak přibylo,“ (náměstek ministra pro legislativu Vladimír Mana).
Vyhláška upravuje spornou definici zahrady, která se nově řídí katastrem nemovitostí a zavádí tak možnost kácet ovocné dřeviny ve
všech zahradách v obci, včetně většiny nádvoří, náměstí či parků, a to zcela bez povolení. Naopak povolení bude potřeba na kácení
všech neovocných dřevin.

„Neovocné stromy v zahradách plní zásadní společenské funkce, jako je např. snížení prašnosti a hluku, produkce kyslíku atp. Je tedy i
ve veřejném zájmu, aby se ke kácení přistupovalo s respektem,“ doplňuje náměstek ministra pro ochranu přírody Vladimír Dolejský.
O povolení pokácet neovocné dřeviny bude zapotřebí žádat u orgánu ochrany přírody (obecní či městský úřad), a to pro pokácení
stromů s obvodem kmene větším než 80 centimetrů ve výšce 130 centimetrů. Správní úkon nebude žadatele stát ani korunu. Obvykle ve
lhůtě 30 dnů bude pak mít orgán ochrany přírody povinnost rozhodnout. Povolení bude nutné žádat pouze pro vzrostlé neovocné
dřeviny.
http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/14-222.htm.
Článek
byl
převzat
ze
stránek
Znění
vyhlášky
najdete
zde:
http://www.smocr.cz/cz/oblasti-cinnosti/zivotni-prostredi/od-listopadu-se-meni-podminky-pro-kacenistromu.aspx

◦•● Z MATEŘSKÉ ŠKOLY ●•◦

■ Človíček a jeho planeta Země
V malém lese nad strání, vítr se ve větvích prohání, ale v křoví pod jedličkou, zakrytý listím a
větvičkou, krčí se domeček maličký, mechem je pokrytý celičký. V tomto domku, v pelíšku, spinká na
zádech i na bříšku, malý bílý človíček. Nos má jako knoflíček, dvě ruce, nohy, hlavičku, taky vlásků
trošičku. Spinká tiše, odpočívá, poslouchej, jak klidně dýchá.
Honí se vám hlavou, co to může být? Takto začínal výchovně vzdělávací program pro děti v naší
mateřské škole. Človíček vyprávěl dětem o tom, jaká je jeho maminka Země, jak ji vnímá a jak se o
něj stará. Vysvětlil jim, že cítí maminku Zemi v každém stromě, lístečku i travičce, že je pořád s ním a
on se cítí být milován a v bezpečí.
Človíček dětem vyprávěl o zvířátkách, která s ním žijí v lese, a o tom, jak mu maminka pomáhá, třeba
i léčivými bylinkami, které rostou kolem něj. Děti si s Človíčkem povídaly o tom, jak je příroda krásně
barevná a pestrá. Společně si hráli se zvířátky, zpívali, tančili, cvičili a kreslili, obdivovali přírodu a svět
kolem sebe. Během tohoto programu se děti učily nejen jak se chovat k přírodě, ale i k sobě, co je
vlastně planeta Země.
Děti měly možnost interaktivně pracovat s postavičkou Človíčka, který se nakonec stal jejich
kamarádem a zabydlel se u nás ve školce. Děti si ho nosí domů, aby mu nebylo smutno, a postupně
za pomoci maminek Človíček získal spoustu dárečků a oblečků. Dokonce jsme Ježíškovi napsali o
postýlku pro Človíčka, tak uvidíme, jestli se přání splní.
■ Dýňový svět - V říjnu jsme společně s dětmi vyjeli vlakem do Nové Vsi u Leštiny a vyrazili do Dýňového světa. Na děti čekaly různé
agroatrakce v podobě slámového hradu, bludiště v kukuřici (všichni se kupodivu našli), probíhačky mezi dýněmi, slámový bazén, živá
zvířata a spousta legrace. Nechyběl ani správný výletní oběd v podobě řízečků s chlebem připravených panem Břízou, který nám opět
poskytl své kuchařské služby – moc děkujeme. Výlet se vydařil a i přes počáteční pochmurné podzimní počasí zůstaly pláštěnky
nakonec v batůžcích. Poděkování míří také manželům Hanoldovým, kteří nás na tomto výletě doprovodili. Děkujeme moc.
A když už jsem u děkování, letos bych ráda touto cestou poděkovala všem rodičům, kteří nás podporují při naší práci a tím nám dávají
najevo svůj zájem nejen o dění v mateřské škole, ale i o dění v obci. Velice si toho vážíme, jmenovitě poděkování míří paní Sedlákové a
panu Šiknerovi za dárečky pro děti. A dále, Barunko Břízová, Emičko Císařová, Matyášku Čejko, Natálko Čiháková, Kristýnko
Hořínková, Pavlíku Janáku, Vojtíšku Janáku, Anetko Ledvinková, Románku Merunko, Karolínko Mišurová, Kubíku Moučko, Lukášku
Nedvěde, Aničko Neubauerová, Jiříku Neuwirthe, Johanko
Pavlíčková, Pavlíku Peňázi, Vojto Sedláčku, Verunko
Sedláková, Kubíku Svobodo, Elenko Šiknerová, Danielko
Šimková, Davídku Tvrdíku, Amálko Váchová, Darinko
Vaňková, Lukášku Veverko, i vám bych ráda jmenovitě
poděkovala za to, jak jste nám pomohli krásně rozsvítit
vánoční stromeček v obci, všichni jste se poctivě učili
básničky, a i když nakonec někteří byli nemocní,
zasloužíte si naši pochvalu. A nejen vy - vidˇ, Terezko
Teclová, Máro Langere, Míro Krpálku, Nikolko Teclová,
Adélko Hejkalová, Tomášku Křípale, Tomášku Šiknere,
Víťo Pavlíčku, Vojto Špačku, Betynko Vaňková, Lucinko
Neubauerová, Moničko Tvrdíková, Karolínko Höferová,
Barunko Horní, Lucinko Bartušová, Leonko Dvořáková,
Moničko Ondráčková, Sabinko Merunková, Kateřino
Hejkalová, Eliško Jůzová, Honzo Křípale, Šárko
Langerová, Kristýnko Hejkalová, Haničko Jůzová, Barunko
Langpaulová, Adélko Langpaulová, Adélko Pokorná,
Lucko Klementová, Honzo Šidláku, Klárko Kutlvašrová,
Leonko Pátková, Míšo Bartušová, bez vás bychom ten stromeček také nerozsvítili. I vám patří můj obdiv a poděkování, jak jste úžasní a
jak rádi nám pomáháte, abyste svými vystoupeními mohli potěšit všechny pohledské lidičky. A ještě nesmím zapomenout poděkovat
paní Machové za vřelá přijetí v klubu seniorů, paní Evě Hejkalové a paní učitelce Kvášové, které jsou nám vždy ochotné pomáhat
s vystoupeními.
Poslední akcí v tomto roce byla pohádka O třech prasátkách. Maňáskové divadlo, ze kterého přikládáme fotku, bylo příjemným
zpestřením předvánočního času v mateřské škole.
Příjemné prožití vánočních svátků přejí
děti a kolektiv Mateřské školy Pohled

◦•● INFORMACE Z POHLEDSKÉ FARNOSTI ●•◦

Na úvod dovolte poděkovat mnohým, kteří neváhali pomoci životu ve farnosti během předešlých týdnů: paní Klementové za úklid
hřbitovní kaple v předvečer dušičkových služeb Božích; pánům Ondráčkovi, Březinovi a Macháčkovi za rozebrání a úklid lešení u farního
kostela; Petru Klementovi za pomoc při čištění žlabů a konečně paní Heilandové, Machové, Novotné a Procházkové za přípravu
výborného pohoštění u příležitosti farního setkání. V neposlední řadě bych chtěl připomenout i ty, kteří v srdci pamatují na P. Erika,
navštěvují ho ve vězení, či se "jen" modlí se za spravedlivý proces.
První den církevního roku letos vyšel na svátek prvního apoštola sv. Ondřeje. Mše svatá slavená P. Hroznatou Adamcem byla věnována
prosbám za mír na Ukrajině a Předním Východě. Moc děkujeme všem těm, kteří se zúčastnili této poutní slavnosti a přispěli svou
modlitbou posvátného růžence k duchovnímu zápasu za ukončení násilí. Nebylo nás o moc víc než apoštolů, ale v Božích očích to málo
určitě není.

V čase adventního očekávání bych se chtěl pozastavit nad několika postřehy, jež jsem zaznamenal kolem sebe, ve veřejném prostoru:
Pohřbila věda Boha? tak zněl název pozoruhodné přednášky Johna C. Lennoxe - oxfordského profesora matematiky, který v listopadu
navštívil Prahu. Brilantní argumenty tohoto věřícího křesťana zastínila jeho osobní odpověď na vpravdě adventní otázku Kristovy Boží a
lidské přirozenosti. Doporučuji ke zhlédnutí na YouTube.
Uplynulo 20 let od genocidy v africké Rwandě. Během čtyř měsíců bylo s vědomím světového společenství ve jménu etnického původu
zabito 800 tisíc lidí, mnohdy uvnitř kostelů. Po dvou dekádách zažívá tato chudá země nazývaná Švýcarskem Afriky čas uzdravování.
Všudypřítomná čistota, zákaz plastových sáčků, odhození odpadků pod trestem vězení a hlavně společná cesta k odpuštění.
Pamatujme na to, jaké máme v naší zemi štěstí, až budeme po Vánocích vynášet napěchované pytle. Mementem nám mohou být tato
slova: „Máme štěstí, že nám byl dán čas.“
Zaznamenal jsem v českých médiích také tento postesk: "Už nechci být matka, chci zas trochu žít." Současná společnost učinila z
mateřství nutné zlo. Buďme proto nablízku všem maminkám, pomáhejme jim - tak nejlépe dáme najevo tak potřebnou úctu k
nejvznešenějšímu poslání člověka. Světlo z betlémské jeskyně budiž nám oporou.
A na závěr inspirativní recept na prožití požehnaného adventu a svátku Narození Páně od Marie Svatošové, zakladatelky hospicového
hnutí v ČR: "Budeme žít jinak než oni (dnešní svět a mladá generace). Výrazně skromněji, ale taky výrazně plnohodnotněji. Nic jim
nevyčítat, nepohoršovat se nad nimi, neodsuzovat, stále jim projevovat svoji lásku, ale žít tak, jak nám velí svědomí. Bude to běh na
dlouhou trať, ale je nutno vydržet. A samozřejmě se za ně vytrvale modlit."
Jan Novotný ml.

◦•● Z ČINNOSTI SPOLKŮ ●•◦

SBOR
DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ
■ Většinou se vám
období od posledního
vydání
zpravodaje
snažím přiblížit tak, jak
všechno šlo po sobě
v čase. Tentokrát si
neodpustím,
abych
nezačala
velkými
úspěchy, které se nám
v průběhu
podzimu
podařily.
■ Začalo to 14. září
v Pohledu na závěrečném šestém kole dětského turné v požárním útoku. Soutěže se zúčastnilo 52 družstev z celého havlíčkobrodského
okresu. Starší A tým šel do soutěže s náskokem před soupeři a naštěstí se doma podařilo udržet nervy na uzdě a rekordním časem
turné (14,12 s) si naše děti vybojovaly první místo. B týmu ve starších se na domácí půdě ruce trochu klepaly, takže své umění
nepředvedl tak, jak mohl. 6. místo mladších odpovídalo velmi dobrým výkonům z celého průběhu turné. Sečtení výsledků ze všech
závodů byla už jen pomyslná třešnička na dortu - ve starších se A tým stal suverénním vítězem letošního ročníku turné, na což jsme po
předprázdninových kolech ani nepomysleli. B tým získal 16. místo, což je krásná polovina startovního pole. Mladší ve svém prvním
ročníku turné obsadili pěkné 7. místo. Na tomto místě se sluší poděkovat Obci Pohled za zapůjčení prostranství na soutěž a velkého
stanu proti nepřízni počasí, sponzorům a v neposlední řadě všem, kteří se jakkoli podíleli na organizaci a zabezpečení soutěže.
■ Zdálo by se, že další tři týdny jsme se radovali z krásných výsledků, ale opak je pravdou. Museli jsme se připravit na poslední dětskou
soutěž. Sobota 4. října a závod požárnické všestrannosti na Vysoké se zapsal do historie pohledských Soptíků. Pohleďáci vyhráli obě
kategorie, k tomu jsme ve starších brali ještě 3. místo. Soutěže se zúčastnilo 45 hlídek mladších a 55 hlídek starších. Od roku 1986
Pohleďákům postupně patřilo 6 prvních míst, nikdy však v obou kategoriích. Zde velké poděkování patří panu Krpálkovi, protože byl
první, komu se po letech podařilo naučit naše děti střílet ze vzduchovky. Bez toho by takových výsledků sotva dosáhly.
■ V polovině září se v Havlíčkově Brodě konal Den hasičů spojený mimo jiné se soutěží, která má každoročně prověřit akceschopnost
zásahových jednotek, letos byl součástí i teoretický test a ošetření zraněného. Úroveň soutěže bohužel rok od roku klesá, o čemž svědčí
i klesající počet zúčastněných družstev. My jsme byli zklamaní hlavně z přístupu rozhodčích, z 19 družstev nám zůstalo 15. místo.
■ Poslední letošní dospěláckou soutěží bylo závěrečné kolo HB Ligy v České Bělé. Našim klukům se tentokrát docela dařilo – obsadili
16. místo z 23.
■ Na konci září někteří naši členové účinkovali na Pohádkovém lese, na konci října jsme pohledským občanům, kteří o to měli zájem,
pomohli zbavit se nepotřebného železa.
■ Tradiční hromadný start draků jsme museli odložit na příští rok, protože v den, na který byla naplánovaná drakiáda, bylo sice nádherné
počasí, bohužel ale také úplné bezvětří.
■ S dětmi jsme zakončili rok v pátek 12. prosince netradiční vánoční besídkou, kterou jsme pojali jako pohodovou předvánoční
procházku. Dospělí uplynulý rok zrekapitulují na výroční schůzi, která se koná v pátek 9. ledna 2015.
■ Na závěr Vám jménem pohledských hasičů přeju klidný zbytek adventu, krásné bílé Vánoce plné překvapení a ve zdraví a pohodě
prožitý rok 2015.
Aneta Kudlová

TJ SOKOL
Ze sokolího hnízda
■ Podzimní část sezóny je za námi a kvapem se nám
blíží Vánoce a další vydání pohledských listů. Naši
hráči odpočívají a nabírají síly na zimní přípravu a
jarní část sezony. Naše fanouškovská obec zase
odpočívá po zápasovém kolotoči, aby mohla na jaře

svojí přítomností a hlasivkami pomoc našim hráčům ve
sportovním úsilí.
■ Sokol Pohled podal žádost o finanční dotaci od obce
Pohled ve výši 85 000 Kč na činnost klubu a 86 000 Kč
na stavební úpravu kabin. Rozhodnutí obce nebylo
v době vydání Listů známo. V případě kladného

vyřízení žádosti budeme moct do začátku jarní sezóny upravit
zázemí kabin - zvětšit kabinu hostů a vybavit kabinu domácích,
hostů a rozhodčích.
Co nás čeká a nemine:
10. 1. 2015 zahájení zimní přípravy pro A tým, B tým a dorost na
hřišti v Pohledu
31. 1. 2015 Sportovní ples ve Stříbrných horách, na kterém
zahraje skupina ŠATLAVA
21. 2. 2015 Výroční schůze členů Sokol Pohled
29. 3. 2015 Pohled – Bedřichov - první mistrovské utkání
Hodnocení trenéra Petra Veselky
A tým
S letní přípravou jsme začali 11. července, zaměřenou v první
části na kondiční složku a později na herní systém. Vzhledem
k tomu, že Pohled inkasoval v uplynulé sezoně 57 gólů, jsme se
zaměřili na obranu. Bohužel se nám nepodařilo toto zlepšit a to
z důvodů taktických a kondičních. Někteří hráči na hřišti
nedodrželi, co dodržet měli, a většina z nich podcenila
tréninkovou morálku od poloviny soutěže. Zejména nám počet
inkasovaných branek poškodily zápasy v Kamenici 5:3, ve Věžnici
5:2, v Leštině 4:1, doma s Habry 4:3 a v H. Brodě B 5:1. Během
letní přípravy jsme sehráli tři přípravné zápasy Lípa 2:3 (d), Světlá
n. S. 4:1 (v), Habry 3:5 (v) a jedno pohárové s Přibyslaví doma
2:6. Sezonu jsme začali domácí remízou s rezervou Havlíčkova
Brodu (1:1), následovalo vítězství na Bedřichově (3:2).
Nejpovedenější zápasy jsme sehráli doma s Polnou B (2:0) a
Novým Rychnovem (3:0). Bojovně jsme zahráli v Havlíčkově
Borové (0:1) a v Pacově (1:1). Nejvíce mě mrzí ztráty v domácím
prostředí proti Pelhřimovu B, kdy jsme vedli 2:0 a prohráli 2:3 a
samozřejmě v té době s posledním Dobronínem, rovněž 2:3.
Nepovedený podzim dovršila porážka v předehrávaném jarním
kole s brodským Béčkem 5:1. Celkově hodnotím 11. místo
tabulky, sedmnáct získaných bodů a skóre 26:34 jako neúspěch.
B tým
Naše béčko se drželo od samého začátku v horních patrech
tabulky a nebýt dvou porážek z posledních dvou zápasů mohl B
tým okupovat samé čelo tabulky. Takto drží 7 příčku s 20 body a
skóre 15:13. Zimní příprava proběhne společně s A týmem.
Dorost
Kluci doplácí na nezkušenost a na to že nastupují proti starším
hráčům. Hrát v 15letech proti 18letým je velký rozdíl, ale je to tak
dané. Kluci musí bojovat, a pokud budou mít vůli a vydrží, za 2
roky, budou ostatní týmy přehrávat jak kvalitou, tak i zkušenostmi.
Výsledky jsou hrozivé, ale kvalita hry stoupá a doufáme, že se
dostaví i výsledky. Dorost je na 5. místě se 6 body a skóre 11:38
Žáci
Žáci hrají od nové sezóny soutěž 7+1 z důvodu malého počtu
hráčů v klubech. I žáci hrají proti poměrně starším hráčům, ale i
zde budou časem vynikat. Žáci jsou prozatím poslední se 7 body
a skóre 26:42. Většinu gólů dala dvojice hráčů Lukáš Hospodka
(9) a Lukáš Pokorný (8). Žáci jezdí trénovat společně s veterány
v neděli dopoledne do tělocvičny ZŠ Nuselská v Havlíčkově
Brodě.
Veteráni

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ

Náš nejstarší kolektiv poctivě trénuje každou neděli ráno, nyní
tedy v tělocvičně ZŠ Nuselská.
Veteránský turnaj ovládla Dlouhá Ves
V sobotu 25. 10. 2014 se odehrál na hřišti v Pohledu tradiční
turnaj veteránů za účasti domácího Pohledu, Šlapanova a Dlouhé
Vsi. Na poslední chvíli účast odřekl Veselý Žďár. Tentokrát se
turnaj odehrál na počest nedávno zesnulého Jiřího Janovského.
Pohledští hráči ještě před turnajem navštívili hrob svého
kamaráda, kde zapálili svíčku a položili kytici. Potom už mohl I.
ročník memoriálu Jiřího Janovského začít. Do prvního zápasu
nastoupil domácí Pohled a Šlapanov. Ten se ujal vedení hned v
první minutě, ale soupeři se nakonec rozešli smírně 2:2. Ve
druhém zápase měla Dlouhá Ves nad Šlapanovem jasnou
převahu, nejdříve své šance bratři Polákové neproměnili, ale do
poločasu František Polák poslal přeci jen Dlouhou Ves do vedení.
Po přestávce během chvilky utekla Dlouhá Ves až na 3:0. Potom
Šlapanov po samostatném uniku snížil. V závěru utkání ještě oba
týmy přidaly po gólu. Poslední utkání nabídlo rivalské derby
Pohled – Dlouhá Ves. Nejdříve ukázal své umění gólman Radim
Pokorný, který Petru Syslovi lapil pokutový kop umístěný k tyči.
Svou chybu Petr Sysel napravil o chvíli později, kdy z pětadvaceti
metrů pěkným halfvolejem nedal Pokornému šanci. Na druhé
straně neuspěl při pokutovém kopu Petr Siebenbürger. Nakonec
si Dlouhá Ves vítězství pojistila a mohla se radovat z celkového
prvenství. V individuálních cenách byl oceněn jako nejužitečnější
hráč pohledský Miroslav Krpálek a „nejrychlejším“ hráčem byl
vyhlášen František Růžička. František Polák, bývalý trenér
Leštiny,
Světlé
n/S.
a
současný
asistent
trenéra
havlíčkobrodského Ááka k turnaji pověděl: „Rád do Pohledu na
tento turnaj jezdím. Snažil jsem se pomoci i sehnáním nějakých
cen a odehrálo se to na počest Jirky Janovského. Sejdeme se
vždy po roce a rád s klukama pokecám a dám pivo. Byl to parádní
den,“ Třešničkou turnaje byla přítomnost známé herečky Markéty
Hrubešové, která doprovázela svého přítele Petra Sysla a v
chladném podzimním počasí vydržela povzbuzovat.
Konečné pořadí: 1. Dlouhá Ves, 2. Šlapanov, 3. Pohled
■ Více informací a aktuality o našem spolku najdete na www. tjsokol-pohled.webnode.cz
■ Výbor, hráči a členové Sokola Pohled přejí všem svým
fanouškům a obyvatelům obce šťastné a veselé Vánoce, mnoho
štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce 2015.

TJ Sokol Pohled si dovoluje pozvat všechny své
příznivce, spoluobčany a přátelé dobré zábavy
na tradiční
Sokolský ples,
který se uskuteční v sobotu 31. 1. 2015 od 20:00,
v kulturním domě ve Stříbrných Horách.
K posledu zahraje skupina ŠATLAVA.
Svoz autobusem bude zajištěn, časy odjezdů budou včas
upřesněny.

Všichni členové našeho sdružení, kterých je v současné době 29 a 2 čekatelé, mají vyčleněný úsek
honitby, o který se celoročně starají, tj. staví a opravují myslivecká zařízení a v zimním období
přikrmují. V současné době je ve vedení MS Pohled předseda Jiří Polák, místopředseda Josef
Nimmertondl, myslivecký hospodář Ing. Oldřich Vopršal ml., finanční hospodář Ing. Ladislav Petrik
a kynologický referent Jiří Zachariáš. Kontrolní činnost ve sdružení plní revizní a kontrolní komise.
Myslivecké sdružení je také aktivní po stránce společenské a kulturní. Povedenou obecní akcí je
dětský den, na kterém se podílejí téměř všechny spolky v obci. Pro nás představuje příjemně
strávené odpoledne s dětmi a kamarády. Myslivecké sdružení má při něm příležitost seznámit děti i
dospělé s myslivostí a jejím významem pro přírodu.
Podzimní výlov Simtanského rybníka, který se letos uskutečnil 11. 10., je pro veřejnost a hlavně
děti vždy velkým zážitkem.
Od roku 2008 MS každoročně pořádá myslivecký ples v kulturním domě ve Stříbrných Horách,
který se letos uskutečnil 13. prosince a který se vždy těší velké oblibě veřejnosti. Zvěřinová
tombola a pochoutky jsou zaručeným lákadlem, proto jsme letos připravili dančí řízky, guláš a
zvěřinovou sekanou.
S blížící se zimou přichází čas honů a naháněk, které jsou pro myslivce, honce a naše čtyřnohé pomocníky odměnou za celoroční práci.
Letos se uskutečnily tři hony na drobnou (zajíce), při kterých byly dodržovány myslivecké zvyky a tradice.
Myslivecké sdružení děkuje všem honcům, kamarádům a občanům, kteří se mysliveckých akcí účastní.
Přejeme všem krásné vánoční svátky a v novém roce mnoho zdraví, štěstí a pohody.
MS Pohled

SRPD

■ 20. 9. 2014 – Zájezd do Třebíče - 20. září jsme uspořádali
zájezd do Třebíče. Nejdříve jsme společně navštívili interaktivní
výstavu
,,Cesty
časem“, po obědě
dále
pokračovala
výstava na zámku,
kde sídlí Muzeum
Vysočiny s unikátními
sbírkami
betlémů,
dýmek, vltavínů a
regionální
lidové
kultury. Individuálně si
účastníci
zájezdu
mohli
prohlédnout
Židovskou
čtvrť,
Baziliku sv. Prokopa,
městskou
věž
a
židovský
hřbitov.
Někteří
se
dále
zúčastnili výročí oslav
městské hromadné dopravy v centru města a svezli se starými
autobusy. V podvečer jsme se ještě stačili vyfotografovat před
zámeckou restaurací a dále jsme pokračovali k domovu.
■ 29. 10. 2014 – Putování za světýlkem - Letošní podzimní
procházku po naší obcí jsme zpestřili třemi zastávkami, na kterých
se děti dozvěděly něco o historii pohledských mlýnů, již
neexistující staré železniční trati a původní hasičské zbrojnici. Po
příchodu k táboráku měly děti ještě za úkol najít schovaný poklad,
opekly si špekáčky a zahřály se teplým čajem. Děkujeme všem
dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli.
■ 8. 11. 2014 – Pletení z pedigu - Letošní druhé pletení pod
vedením paní Jagošové proběhlo v hasičské klubovně. Dospělí se
naučili plést jehelníčky a děti vyráběly kočičky.
■ 6. 12. 2014 – Dovádění s čerty- Na 6. prosince jsme pro děti
připravili odpoledne plné her a dovádění pod heslem ,,Možná
přijde i Mikuláš“. Děti i dospělí si mohli zasoutěžit ve znalostech
pohádek a filmů. Pro děti bylo připraveno občerstvení a sladký
balíček.

KLUB DŮCHODCŮ

■ Připravované akce na rok 2015
Únor – Povídání o filmu a práci
se zvířaty v něm (p. Straka)
Březen – Pletení z pedigu
Duben – Čistá Vysočina;
Bezpečnostní akce; Velký slet
čarodějnic (30. 4. 2015 od
17:00)
Červenec – Kola 2015 Řásná (4.
- 6. 7. 2015)
Září – Autobusový zájezd do
zábavného parku Milovice –
Mirakulum
(19.
9.
2015);
Pohádkový les – budeme se
podílet na přípravě této akce
Říjen – Putování za světýlkem
(28. 10. 2015 od 17:00)
Listopad – Pletení z pedigu
Prosinec – Mikulášská besídka
■ Po celý rok vždy první sobotu v měsíci proběhne opět sběr
starého papíru u brány fotbalového hřiště v Pohledu od 9:00 do
10:00 a to: 3. 1., 7. 2., 7. 3., 4. 4. 2015.
■ Za celé sdružení bychom chtěli poděkovat Obci Pohled za
finanční i materiální podporu a za poskytnutí obecních prostorů,
SDH, Klubu důchodců, TJ Sokol Pohled, Mysliveckému sdružení
Pohled a firmě Zámek Pohled za spolupráci při organizování akcí,
p. Hospodkovi za ozvučení akcí, p. Čihákovi a p. Bořilovi za
pomoc při sběru papíru, TJ Sokol Pohled za místo pro jeho
uskladnění a všem, kteří nám starý papír nosí.
■ Dále bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, všem
dobrovolníkům, rodičům a prarodičům za podporu našeho
sdružení a celému sdružení za skvělou spolupráci. Díky patří i
pohostinství Pod Klenbou a Smíšenému zboží Hladík za
spolupráci při nákupu zboží. Děkujeme a těšíme se na spolupráci
v roce 2015.
Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků, krásného Silvestra
a úspěšný rok 2015.
Za SRPD Pohled
Jiří Ondráček a Jiří Šidlák

Čas letí a jsou tu blížící se Vánoce a konec roku.
Podzimní schůzky navštívil znovu p. Sláma z Chlístova s přednáškou o životě včel. Paní Pávová z Jihlavy nám poradila, jak a kde
hledat, pokud se někdo rozhodne sestavit rodokmen svých předků.
Prosincová schůzka (3. 12.) nás naladila na opravdu vánočně. Dětičky z mateřské školy a děti ze základních škol nás dojaly svým
vystoupením. Máme v obci samé šikuly. Samozřejmě musíme poděkovat paní Štrálové a Šíchové, učitelkám z MŠ, paní Kvášové,
učitelce hudby z Havl. Brodu a paní Hejkalové, které tato vystoupení s dětmi připravily.
My se zase snažíme dětem jejich snahu oplatit. Několik členů našeho klubu vystoupilo jako pohádkové bytosti při akci „Pohádkový les“
pořádané hlavně pro ně.
Chtěli bychom využít možnosti popřát všem lidem krásné a pokojné vánoční svátky a do nového roku zdraví, štěstí a pohodu
Za Klub důchodců
Marie Machová

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ

Zahrádkáři na podzim připravují zahrádky na zimní odpočinek. K tomu neodmyslitelně patří i rytí záhonů a políček. Pro ty,
kteří obdělávají větší rozlohy pozemků, poskytuje ČZS Pohled službu orání malotraktorem. V letošním roce tuto službu využilo
25 občanů, z nichž bylo 7 nečlenů. Pro organizaci je to z finančního pohledu ztrátová činnost, ale přesto bude i nadále
poskytována a dotována z jiných prostředků. K tradičním podzimním činnostem svazu se řadí i moštování. Letos o něj nebyl
velký zájem. Ovoce bylo méně, a tak se moštovalo pouze několik sobot. Moštovat přišlo 133 zájemců, z toho jen 30 pohledských.
Celkem se vylisovalo 4 585 litrů moštu, v naprosté většině jablečného. Příjem z moštování činil letos 21 268 Kč a náklady 13 168 Kč.
Zahrádkáři tak z moštování dosáhli zisku 8 100 Kč.
Výbor ČZS srdečně zve všechny členy na výroční členskou schůzi, která se bude konat v sobotu 28. února 2015 od 14.00 hodin
v hasičské klubovně.

Z POLICEJNÍHO ZÁPISNÍKU

■ Za uplynulé tři měsíce, došlo na katastru obce
Pohled ke třem trestným činům.
■ Dne 22. 10. 2014 bylo oznámeno, že došlo ke
krádeži měděných propojovacích lan v kolejišti
železniční stanice Pohled. Škoda, která vznikla poškozené
organizaci SŽDC Praha, byla předběžně vyčíslena na cca 80 000
Kč.

■ V průběhu měsíce října došlo v areálu společnosti Osiva a.s.,
provoz Pohled ke krádeži 2 kusů silnostěnných ocelových trubek
v délce 6 metrů, s průměrem 16 cm. Poškozená Osiva a.s.
vyčíslila škodu na 8 000 Kč.
■ Dne 30. 10. 2014 bylo oznámeno, že v době od počátku roku
2013 do října 2014 došlo v areálu společnosti Osiva a.s. ke
krádeži náhradních dílů a nářadí v celkové výši 80 000 Kč ke
škodě společnosti Osiva Havlíčkův Brod.

_________________________________________________________________________________________________________________
Pohledské listy vycházejí 19. 12. 2014 v nákladu 330 ks. Redakční rada: Jitka Neuwirthová, Martina Bořilová, Marie Kotoučová, Leona Štrálová.
Přispívatelé za místní spolky: Aneta Kudlová, Jiří Ondráček, Marie Machová, Jan Růžička ml., Jiří Polák, za instituce: René Langer, Jan Novotný ml.
Korektura: Iva Sobotková. Vydává obec Pohled, Revoluční 39, 582 21, IČO 00268062, MK ČR E 18037.

