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Čtvrtletník

Milí spoluobčané,
dostává se Vám do rukou poslední letošní číslo Pohledských listů a s ním i krátký dotazník pro každého člena domácnosti
staršího 18 let. V dotazníku je obsažena stěžejní otázka týkající se možných oblastí rozvoje obce, kam bycho
bychom podle Vás měli
v příštích letech nasměrovat snahy
snahy zastupitelstva a investovat finanční prostředky.
prostředky. Chtěli bychom Vás tímto požádat o
vyplnění dotazníků a jejich odevzdání na obecní úřad
úřad nebo do schránky umístěné ve smíšeném
smíšeném zboží u Hladíků, v Simtanech
Simtanech
pak do schránky hobby domu do 3. 1. 2016. Byli bychom rádi, kdyby se nám sešel co nejvyšší počet odevzdaných dotazníků, od
Vás, občanů obce, abychom mohli rozhodnutí zastupitelstva v oblasti investic založit na vašich požadavcích. Doufáme proto,
že z Vaší strany můžeme očekávat zájem o věc a nikoli nezájem, neboť tak máte přímou možnost ovlivnit směřování investic
obce v příštích letech. Za vyplnění dotazníků Vám předem děkujeme.
Vánoční svátky jsou již opravdu přede dveřmi, proto bychom Vám chtěli popřát poklidné Vánoce strávené v kruhu rodiny a
v novém roce 2016 především zdraví, štěstí a spokojenost.
Zastupitelstvo obce
◦•● INFOKOUTEK ●•◦
ANEB CO SE CHYSTÁ V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ
■ Termíny svozu komunálního odpadu jsou o Vánocích ve
středu 23. 12. 2015, v novém roce ve středu 6. 1. 2016 a poté
vždy ve středu po 14 dnech, nově v lichý týden.
■ Vánoční bohoslužby v kostele sv. Ondřeje se budou konat
na Štědrý den 24. 12. – „půlnoční“ od 21.00, Hod Boží vánoční
25. 12. od 9.00 a 14.00 Missa Tridentina, sv. Štěpán 26. 12. od
9.00, Svátek sv. Rodiny 27. 12. od 9.00 a 14.00 Missa
Tridentina, Sv. Silvestra 31. 12. – od 15.00, Nový rok – 1. 1. od
9.00 a 14.00 Missa Tridentina.
■ Putování za betlémskou hvězdou bude začínat tradičně
před kostelem sv. Ondřeje na druhý svátek vánoční v sobotu
26.12. od 14:00. Odtud se účastníci vycházkovým krokem
přesunou ke kostelu sv. Anny, kde na ně bude čekat další
kulturní program i horké občerstvení.
■ Tříkrálová sbírka pořádaná Oblastní charitou Havlíčkův Brod
se uskuteční v sobotu a neděli 2. a 3. 1. 2016.
■ Tradiční sokolský ples se uskuteční v sobotu 16. 1. 2016
v KD Stříbrné hory od 20:00. K tanci a poslechu zahraje kapela
TANDEM. Pro hosty je připravena bohatá tombola a půlnoční
překvapení. Svoz bude upřesněn na plakátech a webových
stránkách spolku. Těšíme se na Vaši účast.
■ Zápisy do 1. tříd základních škol - v Základní škole
Přibyslav proběhne v pátek 22. 1. 2016 od 14.00 do 18.00, v

Základní
škole
Havlíčkův Brod V
Sadech v pátek 5. 2.
2016 od 9:00 do
17:00,
v ZŠ
Havlíčkův
Brod
Štáflova v pátek 5. 2.
2016 od 9.00 do
17.00. Ostatní školy
informace
teprve
zveřejní.
■ Výroční členská schůze Mysliveckého spolku Pohled se
uskuteční v sobotu 20. 2. 2016 od 16:00 v pohostinství U
Panských v Pohledských Dvořácích.
■ Český zahrádkářský svaz srdečně zve své členy na výroční
členskou schůzi, která se uskuteční 27. 2. 2016 od 14:00
v klubovně hasičské zbrojnice.
■ První sběr starého papíru v roce 2016 se uskuteční 5. 3. od
9.00 do 10:00 u brány fotbalového hřiště. Další proběhne 2. 4.
2016 a pak vždy první sobotu v měsíci.
■ První zápasy jarní fotbalové sezóny sehraje B tým 26. 3.
2016 od 14:00 ve Věžnici, A mužstvo vyjíždí 27. 3. 2016
do Ledče nad Sázavou, zápas začíná v 14:00.

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 konaného 16. října 2015
Zastupitelstvo schválilo:
■ záměr získat koupí do vlastnictví obce
část pozemku p. č. 68/2 v k. ú. Pohled, od
České republiky – Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Praha.
■ záměr obce podat žádost o dotaci z
Operačního programu Životní prostředí
2014-2020, prioritní osa 1, podoblast 1.4
–
Podpora
preventivních
protipovodňových opatření, na projekt
Digitalizace
povodňového
plánu
a
vybudování
sítě
varovného
a
vyrozumívacího systému v obci Pohled v
roce 2016.
■ hospodaření a plnění rozpočtu obce
Pohled za tři čtvrtletí r. 2015, rozbor

hospodaření příspěvkové organizace
obce – Mateřské školy Pohled za tři
čtvrtletí r. 2015.
■ Rozpočtové opatření č. 7/2015
Zastupitelstvo obce rozhodlo:
■ o realizaci opravy místní komunikace v
obci Pohled, Zahradní I a II, firmou MSILNICE, Pardubice, Oblastní závod
STŘED Havlíčkův Brod.
■ o pořízení osobního automobilu do
vlastnictví obce ve výši do 450 000 Kč.
Zastupitelstvo obce souhlasilo:
■ se zapojením Mateřské školy Pohled,
jejímž zřizovatelem je Obec Pohled, do
projektu – Podpora vzdělávání (MAP
ORP Havlíčkův Brod).

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
■ Rozpočtová opatření č. 4, č. 5, č.
6/2015.
■ Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene a smlouvu o
právu
provést
stavbu
č.
IP-122007240/VB/2 mezi Obcí Pohled a ČEZ
Distribuce, a. s., Děčín IV – Podmokly
(budoucí oprávněná).
■ Kanalizační řád kanalizace Pohled
schválený Městským úřadem Havlíčkův
Brod dne 7. 7. 2015.
■ Provozní řád kanalizace Pohled
schválený dne 27. 7. 2015.

◦•● CO NOVÉHO V OBCI ●•◦
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016
Tříkrálová sbírka, kterou organizuje Oblastní charita Havlíčkův
Brod, se v novém roce uskuteční v Pohledu, Simtanech, u Svaté
Anny a v Rouštanech v sobotu a neděli 2. a 3. ledna 2016.
Finance vybrané do úředně zapečetěných pokladniček s logem
Charity budou použity na zakoupení aut do terénních služeb,
které poskytuje Oblastní charita Havlíčkův Brod. Dále se budou
finance z Tříkrálové sbírky podílet na naplňování poslání
Oblastní charity a na projektu Adopce na dálku. Své služby
Oblastní charita poskytuje ročně téměř třem tisícům klientů,
a to ve vikariátech Havlíčkův Brod a Humpolec.

OPRAVA KANALIZACE U BYTOVEK
Obec v letošním roce získala darem od tří spoluvlastníků
jednotnou kanalizaci v délce 60 m v části obce u bytovek.
Protože potrubí bylo v havarijním stavu a s malou průtočností,
byla v říjnu provedena jeho oprava, výměna betonových trubek o
průměru 20 cm za plastové s průměrem 30 cm, čímž byla
navýšena průtočná kapacita kanalizace, která může zajistit
vyřešení dalších problémů nemovitostí v okolí. Opravu, kterou
v plné výši ji hradila obec, provedla firma Toman Havlíčkův Brod
za cenu 151 018 Kč.

OPRAVA A ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Obec se rozhodla v letošním roce vyřešit opravu a rozšíření
veřejného osvětlení, které několik let požadovali občané z části
obce „nad strání“ a „u bytovek“.
Současně s realizací opravy kanalizace u bytovek, kterou získala
obec do svého vlastnictví, byla provedena oprava a rozšíření
počtu a umístění světel. Místo jednoho zde nyní fungují tři lampy.
Poděkování patří vlastníkům nemovitosti č. p. 212, kteří umožnili
uložení kabelu veřejného osvětlení vedoucího k č. p. 233, a tím
také instalaci 1 ks světla. Výše uvedené práce provedla firma
Elektroslužby HB za cenu 61 001 Kč, které v plné výši hradila
obec.
Na základě požadavku občanů části obce zvané „nad strání“
bylo rozšířeno veřejné osvětlení v počtu 2 ks světel v ulici
Zámecká a v uličce vedoucí k Bořilům. Rozšíření provedla firma
Elektroslužby HB za cenu 46 053 Kč, kterou také v plné výši
uhradila obec.

OPRAVA POVRCHŮ SILNICE I/19
V říjnu proběhla v obci požadovaná oprava dvou úseků silnice
I/19, která je ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR. To
zaštítilo opravu 300 m dlouhého úseku u hřbitova a dále 500 m
dlouhého úseku z obce Pohled směr Simtany, kde byla osazena
nová svodidla na mnohem delším úseku než doposud. Opravy
úseků byly ukončeny tam, kde proběhnou dvě zásadní
rekonstrukce silnice I/19 v letech 2016-2018.

PROVOZ KAMENOLOMU POHLED
Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá, provozovna Pohled, ukončila
výrobu a expedici výrobků 18. 12. 2015. Odstávka výroby
z důvodu údržby a oprav potrvá v závislosti na počasí do první
poloviny února. Expedice výrobků bude probíhat od 4. 1. 2016.

BIOODPAD A ODVOZ VĚTVÍ V ROCE 2015
Obec začátkem prosince uklidila ze stanovišť v Pohledu a
Simtanech tři kontejnery na bioodpad, které opět umístí na svá
stanoviště dle počasí v druhé polovině března. Obec předává
bioodpad za poplatek do Technických služeb Havlíčkův Brod. Ze
středu obce byl kontejner vyvezen 11x, z Nádražní ulice 5x, ze
Simtan 3x. Větve uskladněné v prostranství před nádražím byly
za poplatek třikrát odvezeny firmou Kronospan Jihlava, a to
soupravou s vlekem, a jedenkrát z louky u lávky k Anžírovně.

OPRAVA WC NA HŘBITOVĚ
V říjnu letošního roku obec ukončila opravy a úpravy na hřbitově
opravou suchého záchodku. Nebývá zvykem, že by
v prostranství venkovských hřbitovů takováto zařízení fungovala.
Stav záchodu byl ovšem tristní a jeho používání nekomfortní,
proto obec přistoupila k jeho opravě, kterou provedli pracovníci
obce a Jaroslav Kudla. Celkové náklady ve výši 13 008 Kč
hradila v plné výši obec.

VENKOVNÍ FITNESS PRVKY NA SPORTOVIŠTI
Obec v dubnu letošního roku podala žádost o nadační příspěvek
Nadaci správného životního stylu a společnosti COLMEX Praha
o pořízení a instalaci 2 ks venkovních cvičebních strojů. V září je
pak firma COLMEX instalovala v prostoru dětského koutku
v Pohledu. Jedná se o surfovací a elipsovité zařízení pro trénink
běhu. Instalované prvky jsou určeny pro mládež, dospělé i
seniory. Náklady na pořízení a instalaci s nadačním příspěvkem
činily 49 980 Kč, které hradila obec.

VÝMĚNA VRAT DO SKLADU/BRAMBORÁRNY
Obec se z důvodu změny využívání bramborárny pro práci
pracovníků obce rozhodla vyměnit její vstupní dřevěná vrata
stará cca 50 let za nová dřevěná. Výrobu a montáž provedlo
v listopadu truhlářství Luboš Neubauer Dlouhá Ves za cenu
35 211 Kč, kterou v plné výši hradila obec.

OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE V SIMTANECH
V roce 2014 podala obec žádost na Kraj Vysočina o dotaci
z Fondu Vysočiny, programu Rozvoje venkova 2014 na opravu
místních komunikací v místních částech obcí. Žádost byla
vyhodnocena kladně, a proto v září 2015 provedla firma
SILSTAP Jihlava v Simtanech opravu vozovky metodou
mikrokoberce, který nezvyšuje její nivelitu a uzavře pórovitý
povrch komunikace provedený tzv. stříkanou formou. Celkové
náklady na opravu 2570 m2 činily 479 058 Kč, Kraj Vysočina

podpořil projekt 150 000 Kč, tj. 31,31 %, finanční spoluúčast
obce tak činí 329 058 Kč, tj. 68,69 %.

Polzer. Následně zastupitelé ozdobili vánoční strom hvězdou a
světelnými řetězy, které letos zpestřily zábleskové žárovky.

ZIMNÍ POSYP

DIAMANTOVÁ SVATBA V POHLEDU

Obec upozorňuje občany, že zimní posyp – kamenná drť má
sloužit po celé zimní období všem občanům, a to výhradně pro
účely posypu místních komunikací, nikoli pro jeho schraňování
pro vlastní zájmy několika jedinců.

Dne 24. 9. 2015 oslavili diamantovou svatbu, čili 60 let
společného soužití, manželé Mlatečkovi z ulice Nad Tratí.
K významnému životnímu jubileu jim tímto dodatečně srdečně
blahopřejeme.

ÚPRAVY PĚŠÍCH STEZEK

POHLEĎÁCI V ANGLII

Obec se rozhodla opravit pěší stezky v obci, a to od Kopiců
k lávce pod sokolovnou, v ulici Revoluční ke hřbitovu a podél
křižovatky silnice I/19 ve středu obce na úseku dlouhém cca 70
m. Úpravu provedli pracovníci obce odstraněním nerovností a
urovnáním povrchu. Cílem úprav je přispět k bezpečnému
pohybu po pěších stezkách v zimních měsících.

V termínu od 1. 11. do 7. 11. 2015 odjeli vybraní žáci ZŠ
Štáflova na vzdělávací a poznávací zájezd do Anglie. Z naší
obce jsme jeli jmenovitě: Kateřina Hejkalová, Lucie Klementová,
Lukáš Hospodka, Eliška Jůzlová, Šárka Langerová a Jan Křípal
z Rouštan. Protože byl zájezd doplněn žáky ze ZŠ Konečná, jel i
pan učitel Němeček, který bydlí také v Pohledu.
Po téměř dvaceti únavných hodinách v autobuse a 3 hodinách
plavby trajektem jsme všichni v pořádku dorazili v ranních
hodinách do Londýna, kde jsme navštívili některé nejznámější
památky a turistická místa jako Big Ben, britský parlament,
zvedací most Tower Bridge, Buckinghamský palác, vyhlídkové
kolo London Eye, Trafalgarské náměstí, Hide park, Green park
nebo Národní galerii.
Ve večerních hodinách jsme se přesunuli do jižní části Anglie do
města Worthing, kde jsme byli po skupinkách ubytováni v
místních rodinách. Tři dny jsme chodili do vzdělávacího centra
Center of English studies. Ve volném čase jsme ještě zavítali do
dalších dvou měst Brighton a Portsmouth.
Abychom zjistili, zda jsme si zlepšili svou angličtinu, navštívili
jsme ve Worthingu místní kino, ve kterém jsme shlédli
animovaný film Hotel Transylvania 2, samozřejmě v angličtině.
Všem se nám zájezd moc líbil, a pokud bude zase možnost,
určitě se rádi do Anglie opět podíváme.
Žáci ZŠ Štáflova

FINANČNÍ NÁKLADY OSLAV 750 LET OBCE POHLED
Na základě Závěrečné zprávy a vyúčtování k poskytnutí dotace
na akci Oslavy 750 let obce Pohled v rámci Zásad Zastupitelstva
Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu
společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina
souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí
obcí, poskytl Kraj Vysočina z celkových nákladů akce
371 595,70 Kč dotaci ve výši 74 319 Kč, tj. 20 %. Zbylé náklady
ve výši 297 276,70 Kč, tj. 80 %, hradila obec.

VÁNOČNÍ STROM OD ŠIMANDLŮ
Opět se přiblížil adventní čas a s ním každoroční milá povinnost
usadit a nazdobit vánoční strom na již tradičním místě před
budovou obecního úřadu. Letos se opět našel dárce z řad našich
občanů, a to pan Mojmír Šimandl. Dne 19. listopadu byl přes 40
let starý, pravidelně zavětvený stříbrný smrk dopraven z ulice
Zahradní do středu obce za pomoci nakladače JCB, který pro
tento účel poskytla spol. OSIVA a.s. Havlíčkův Brod. Odborného
pokácení a úpravy kmene smrku pro usazení se ujal Oldřich

INFORMAČNÍ SCHŮZKA O VODOVODU
V pátek 11. 12. se v klubovně hasičské zbrojnice uskutečnila za vysoké účasti obyvatel naší obce (60 občanů) informační schůzka o
možné realizaci výstavby obecního vodovodu. V článku představujeme její shrnutí.
Jednání byl přítomen také projektant stávajícího projektu vodovodu obce Pohled Ing. Jiří Pohořelý. Impulsem ke svolání schůzky byla
připomínka našeho občana vznešená na říjnovém veřejném zasedání Zastupitelstva obce Pohled.
Vodovod má obec od roku 1909, prošel modernizací v 80. letech 20. stol., vede od Svaté Anny a zásobuje pouze ulici Zámecká a
část obce „nad strání“, budovu zámku, fary, mateřské školy, hasičské zbrojnice, kadeřnictví a obecního úřadu. V těchto místech
vodovod končí. Pohledský vodovod spravují Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod (VAK HB), které se starají o jeho provoz i
odstraňování závad a poruch.
Projekt vodovodu má obec vypracován od roku 2006. Je nutné podotknout, že projekt se nevztahuje na část obce Nad Tratí, která je
obsluhována samostatným vodovodem ve vlastnictví spoluvlastníků. Vzhledem k právním změnám i změnám požadavků
provozovatele vodovodu VAK HB je nutná aktualizace projektové dokumentace.
O tom, zda bude k realizaci vodovodu přistoupeno, rozhodne ve velké míře zájem občanů o jeho výstavbu, který bude zřejmý po
odevzdání výše uváděné ankety, která je součástí prosincových Pohledských listů. Je nutné zdůraznit, že nezávisle na výsledcích
ankety bude probíhat příprava projektové dokumentace a stavebního povolení k vodovodu.

VANDALOVÉ VE VČELÁCH
V pátek 30. 10. 2015 jsme přišli na to, že se naše malá včelnice, umístěná u řeky Sázavy na okraji obce Pohled
směr Havlíčkův Brod, stala terčem zábavy pro nějaká lidská hovada!
Neznámí hloupí primitivové, nerespektující život včel, shodili stříšky dvou včelstev, odkryli strůpkovou fólii a
rozházeli prázdné nástavky po včelnici. Jejich zájmu neušla ani maringotka, do které se očividně dobývali –
zlomená klika, rozbitá okna, rozmlácené vše, co na voze bylo volně připevněno – sluneční tavidlo, rojáček.
Uvnitř vozu jsme kromě hromady střepů sesbírali i 12 kamenů, a to jsme se ani nesnažili najít všechny. Kdyby se vandalové dostali
dovnitř, pravděpodobně by padlo za své i vybavení včelnice umístěné ve voze. Jelikož se incident stal pravděpodobně v období
podzimních prázdnin, tj. někdy od 28. 10. do 30. 10., nelze vyloučit možnost, že těmi hloupými vandaly byl někdo z pohledských
náctiletých, pro které je opuštěné okolí řeky útočištěm. Říkám to z důvodu, abych apelovala na rodiče, případně i na samotného
viníka, který si příspěvek přečte, aby už nikdy neničil vybavení sloužící k chovu včel a hlavně nerušil jejich klid a neohrožoval je na
zdraví a životě, neboť neodborná manipulace se včelstvem může být velmi bolestivá a smrtelná i pro něj.
Prosím, komu alespoň trochu záleží na životě včel a dokáže si představit vztek a bezmoc včelaře, šiřte tuto informaci o vandalech. Ať
pomůže předejít podobným incidentům na naší a jiných včelnicích.
Upozorňuji viníka, že bude-li se věc opakovat a především, bude-li jeho činnost stát životy včelstev, podám na něj trestní oznámení.
Eva Pazderková

SOCIOLOGICKÝ PRŮZKUM V OBCI – PŘILOŽENÝ DOTAZNÍK
Před několika týdny, stejně jako teď jste obdrželi dotazník týkající se života na venkově. Pracuji jako odborná asistentka na Provozně
ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze, kde se zabývám sociologií venkova. Jako asistentka si musím formálně
doplňovat své vzdělání (podobně jako lékaři prochází atestacemi) a vypracovat doktorskou práci. Kvůli tomu jsem požádala starostu
obce o možnost provádět sociologický výzkum ve vaší obci. Vyšel mi vstříc a tak jsem mohla Pohled přiřadit k dalším patnácti
venkovským obcím, kde výzkum provádím. Každá domácnost obdržela dotazník. V Pohledu se mi vrátily dotazníky ze 40
domácností, tj. 15,6 %, což je zatím nejvyšší (a to absolutně) počet odpovědí, kterých se mi od lidí z jedné vesnice dostalo. Velice si
toho vážím. Děkuji všem! Zvláštní dík patří panu starostovi.
Na konec dotazníku jsem po konzultaci se starostou obce zařadila otázku speciálně pro Pohled, aby zastupitelé obce měli zpětnou
vazbu od místních občanů o představách rozvoje obce. Všechny dotazníky jsou (dle mého soudu) pro zastupitele obce důležité,
avšak pro reprezentativní zpracování poslední otázky bylo možné využít pouze 23 dotazníků, tj. 9 %, tedy pro takové zhodnocení,
které může srovnávat představy jednotlivých domácností. Ostatní odpovědi na poslední otázku musely být vyřazeny, protože
respondenti neprovedli seřazení jednotlivých aktivit
KONCIPOVÁNÍ OTÁZKY DOTAZNÍKU
(vybudování kanalizace, oprava cest atd.). Bylo potřebné
DOMÁCNOSTI
je
seřadit tak, aby každá z aktivit měla svou pozici 1-10,
nejdůležitější
1. Výstavba kanalizace v Pohledu
tedy
udělat jakýsi žebříček priorit, který by byl vzkazem
2. Výstavba vodovodu v Pohledu
vašim zastupitelům a říkal by: toto je moje představa
3. Výstavba kulturního domu
postupu řešení jednotlivých problémů neboli záměrů,
4. Příprava stavebních parcel
v tomto pořadí bych je navrhl/a realizovat.
5. Vybudování základní školy
Při zhodnocení sebraných dotazníků lze stanovit
6. Opravy cest a silnic v obci
představy domácnostní následovně:
7. Udržení kladného rozpočtu obce
Když jsem u každé aktivity, která byla hodnocena na
8. Podpora spolků
škále důležitosti 1-10, vypočetla průměrnou hodnotu, pak
9. Oprava Obecního úřadu
se objevily čtyři základní skupiny projektů dle důležitosti –
nejméně důležité
10. Obnova vodních ploch
nejdůležitější
budování
vodovodu
a
kanalizace
(s průměrnou známkou cca 3,5); méně důležité výstavba kulturního domu a přípravy stavebních parcel (s průměrnou známkou cca
4,7); dále vybudování základní školy a oprava silnic (s průměrnou známkou téměř 6) a oprava obecního úřadu (s průměrnou
známkou cca 6,5).
Vzhledem k tomu, že jsem distribuovala jen jeden dotazník do domácnosti, tak lze předpokládat, že respondent se snažil vyjádřit
stanovisko rodiny, v ní však mohou mít jednotliví členové rozdílný názor, zejména s ohledem na věk a zkušenosti. A byla jsem
překvapená, že i mladí lidé do 30 let na dotazník odpovídali.
Na základě ochoty pohledských občanů se domnívám, že Vám není lhostejné, kam se Vaše obec bude v budoucnu ubírat.
Domnívám se, že by bylo vhodné dát možnost všem občanům zhodnotit možné rozvojové projekty. Zastupitelé tak budou mít
přesnější informaci o tom, co lidé chtějí a může jim to pomoci v rozhodování, prosazování a realizaci projektů. Na základě zkušeností
jsme se starostou obce původní otázku trochu proměnili a přidali další identifikační otázky, které by mohly být důležité pro
vyhodnocení odpovědí, a měla by se dát možnost všem občanům se vyjádřit.
Budu ráda, když pár minut věnujete odpovědím na anketním lístku a vzkážete tak svým zastupitelům, jak to vidíte Vy.
Eva Kučerová, Česká zemědělská univerzita (kucerovae@pef.czu.cz)

POHÁDKOVÝ LES 2015
Ráno poslední zářijové soboty nás uvítalo sluníčko a téměř 50 iniciátorům čtvrtého ročníku Pohádkového lesa v Pohledu tak spadl
kámen ze srdce. Tříměsíční intenzivní práce na přípravách spojené se spoustou nápadů a především s velkým elánem a chutí – toho
všeho dnes všichni návštěvníci budou aktéry i svědky.
Hned na začátku pohádkové trasy účastníci navštívili dům děda Vševěda, který je zde očekával ještě v podobě miminka, u víly
Amálky vyzkoušely paměť a postřeh, u kocoura v botách zjistili, jestli dokáží zahnat černokněžníka. Jak důležité jsou šikovné prstíky
při práci si ověřili u tří přadlen, znalostí souhvězdí na obloze osvobodili Večernici ze zajetí Mrakomora, Leontýnce pomohli s taškou,
zda patří do pekla či nebe, si své svědomí zazpytovali u čertice, která stejně všechny poslala do pekla. Tam si čerti malé i velké

hříšníky převážili na pekelné váze hříchů, perníková ježibaba si vyzkoušela, kdo z těch, které peklo propustilo, má ještě tukové
zásoby na svém těle, u tří sudiček děti i dospělí ochutnali a pojmenovali marmelády, u makové panenky a motýla Emanuela měli za
úkol rozpoznat bylinky, cikánka vyvěštila každému to, co potřeboval, s těžkou překážkou se soutěžící museli vyrovnat u loupežníků a
koho úkol rozehřál, ten se zchladil u vodníků. Pevný krok a stisk bylo nutné udržet u studánkové víly se lžící vody, ten, kdo si
vzpomněl na písničku, potěšil krále Miroslava a ten, kdo správně odpověděl na hádanku, potěšil krále i princeznu. Po ozdobení
perníčku u čarodějnice Perníčkové a obdržení diplomu za statečnost si mohl oddychnout každý, kdo se v pořádku dostal až do cíle
pohádkové trasy.
Malí i velcí návštěvníci si svůj postřeh, um, fantazii, nebojácnost i fyzičku
vyzkoušeli na trase dlouhé asi čtyři kilometry, na rekordním počtu 18
stanovišť. Na stanovištích bylo 37 účinkujících, zázemí a technické
záležitosti zajišťovalo dalších 10 lidí.
Mockrát děkujeme za pomoc a účast jednotlivým občanům i zástupcům
organizací – Klubu důchodců, SRPD, TJ Sokol Pohled, Mysliveckému spolku
a především členům SDH, kteří pro všechny účastníky zajistili v cíli
občerstvení.
Pro nás iniciátory je velmi potěšujícím faktem, že se do realizace akce
zapojili i lidé, kteří se do Pohledu přistěhovali, a tímto způsobem se rozhodli
zapojit do kulturního života naší obce.
Za podporu děkujeme obecnímu úřadu a zkrátka všem, u kterých jsme našli
pochopení a pomoc. Za účast děkujeme téměř 350 návštěvníkům nejen
z Pohledu a Havlíčkova Brodu, ale i Jihlavy i okolí, jejichž účast je pro nás
motivací a velkým potěšením.
■ Pohledské Putování za betlémskou hvězdou se blíží, proto si tímto
dovolujeme připomenout a vyzvat vás – malí, střední i velcí, děti i dospělí,
máte-li zájem vystoupit v roli koledníčků či jako andílci – neváhejte a hlaste
se na tel. 603 518 815, kostýmy pro vás máme!
Za organizační tým
Yvonna Kršková

◦•● ZNĚLKA Z POHLEDSKÉ FARNOSTI ●•◦
V letošním roce jsme si připomněli 750 let od položení základního kamene kostela sv. Ondřeje, v souvislosti se založením
cisterciáckého kláštera. Ku příležitosti tohoto výročí byla také zpřístupněna krypta v kostele. V létě pokračovala oprava fasády
kostela. Někomu by se možná více líbila nová souvislá omítka, ale současný trend je veden snahou o co největší zachování
historického materiálu a vzhledu. Rádi bychom dále pokračovali v opravě kostela, a to nejen vnějšího vzhledu, ale i v opravách a
restaurování vnitřku kostela.
O Vánocích se často říká, že to jsou svátky rodiny, svátky pokoje a klidu, lidé si často také pokojné Vánoce přejí. Předvánoční shon a
neklid je na Štědrý večer vystřídán svatým pokojem. Vždyť i andělé zvěstovali pokoj lidem dobré vůle. Vánoce jsou pro nás křesťany
každoroční připomínkou a oslavou Kristova narození. Po celá staletí si biblickou zvěst ztvárňujeme betlémy. Vnímáme událost,
zastavujeme se a pozorujeme dění. Většinou asi nemáme pohyblivý betlém, postavy stojí na místě, ale přesto si uvědomujeme, že
jde o pohyb, že jde o život.
Maria v požehnaném stavu, těsně před porodem se s Josefem musí vydat na dlouhou a namáhavou cestu z Nazareta do Betléma.
Čekají je námaha a obtíže cesty, nepřijetí lidmi v Betlémě, nedostatek i těch nejzákladnějších potřeb k životu.
Při narození dítěte, Božího syna, je celé nebe v pohybu, andělé se radují a zpívají, oslavují Boha, zvou na cestu k dítěti.
Pastýři se i se svými stády vydají na cestu, přestože je noc a mohli by odpočívat. Mudrci od východu přišli z daleka. Ve své zemi byli
jistě velice vážení a uznávaní, s významným postavením, moudří, jistě i bohatí, s velkými životními zkušenostmi, asi ne nejmladší.
Nejsou hotovi se svým životem, nedomnívají se, že jsou vrcholem ctností a moudrosti. Pro své současníky a přátele byli možná
blázny. Vydali se na cestu do neznáma, cestu do nejistoty, ale cestu za Božím hlasem. Přicházejí do Jeruzaléma a tam dostávají
informace od znalců zákona, od znalců písma. To je kontrast, při kterém nám běhá mráz po zádech. Byli to také mudrci, věděli
přesně, kde se má Mesiáš narodit, věděli dobře, že se to má stát v jejich době. Ale vůbec to s nimi nepohnulo, zůstali stát stranou.
Naše vánoční zastavení před betlémem, nemá být jen zastavení pozorovatele, nezúčastněné osoby. Vánoční děj nás zve na cestu
k Bohu.
Přeji všem jménem svým i celé farnosti radostné a pokojné vánoční svátky, ale také radostný neklid a nadšení pro dobro na životní
cestě a hojnost Božího požehnání do nového roku.
P. Hroznata Pavel Adamec, O. Praem

◦•● ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY ●•◦
■ V říjnu jsme s velkými úspěchy a značnými pokroky zakončili plavecký kurz, další nás čeká v dubnu příštího roku.
■ V listopadu jsme se ve školce zabývali environmentálním programem Človíček a jeho planeta Země. Tentokrát byl zaměřen na
poznávání naší planety Země a téma podzimu.
■ V listopadu jsme společně s většími kamarády ze základních škol rozsvítili obecní vánoční strom. Doufáme, že jsme všechny
zúčastněné správně naladili a přispěli k tomu, aby si adventní čas příjemně užili.
■ Mateřská škola se zúčastní putovní výstavy a zároveň soutěže Místní akční skupiny Havlíčkův kraj o nejhezčí stromeček „Bez
stromečku nejsou Vánoce“, která se koná v Sobíňově.
■ Tak jako každý rok děkuji všem, kteří s námi podílejí na našich vystoupeních. Nebude tomu jinak ani letos, Barunko Břízová,
Emičko Císařová, Bětuško Císařová, Míšo Fialo, Aničko Halamová, Adámku Hejkale, Kristýnko Hořínková, Vojtíšku Janáku, Anetko
Ledvinková, Románku Merunko, Karolinko Mišurová, Kubíku Moučko, Lukášku Nedvěde, Aničko Neubauerová, Jiříku Neuwirthe,
Pavlíku Peňázi, Vojto Sedláčku, Kubíku Svobodo, Danielko Šimková, Davídku Tvrdíku, Amálko Váchová, Darinko Vaňková, Lukášku
Veverko, Lubošku Veverko, Terezo Teclová, Moniko Ondráčková, Adélo Hejkalová, Nikolko Teclová, Míro Krpálku, Aničko
Čermáková, Verunko Čermáková, Lucko Bartušová, Verunko Sedláková. Moje poděkování míří také paní Machové, jako vždy za milé
a vřelé přijetí na čertovské besídce našich seniorů a také za odměnu, která putovala dětem – perníčky jim udělaly velkou radost. Dále
děkuji paní Evě Hejkalové a paní učitelce Kvášové, bez kterých by se naše vystoupení neobešla.
■ Zápisy do základních škol - Základní škola Přibyslav 22. 1. 2016 od 14.00 do 18.00 hodin, Základní škola Havlíčkův Brod Sady 5. 2.
2016 od 9:00 do 17:00 hodin.

■ Na závěr bych ráda všem popřála příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně štěstí, lásky a hlavně zdraví.
Leona Štrálová

◦•● Z ČINNOSTI SPOLKŮ ●•◦
HASIČI
■ V sobotu 19. září se v Havlíčkově Brodě
konal Den hasičů spojený mimo jiné se
soutěží, která má každoročně prověřit
akceschopnost zásahových jednotek. Po
loňském roce, kdy tato soutěž nebyla
úplně spravedlivě posuzována, byla letos
hodnocena kladně a my jsme spokojeni s 8. místem z 22
družstev.
■ Dospělí soutěžili na Václavském poháru v České Bělé, který je
zároveň posledním kolem HB ligy, kde se Áčko umístilo na 18.
příčce, Béčko bylo 14. a ženy měly bohužel neplatný pokus.
Áčko se zúčastnilo deseti kol letošního ročníku HB ligy a
skončilo na celkovém 19. místě ze 45 zúčastněných družstev.
■ Děti po velkém úspěchu v dětské lize čekala na začátku října
ještě jedna soutěž, a to Závod požárnické všestrannosti ve
Veselém Žďáře. V konkurenci 53 mladších a 58 starších hlídek
z celého okresu patřilo našim mladším 6. a 9. místo, starším 1. a
10. místo. Poprvé v historii jsme měli na startu tohoto závodu i
dorostence, kteří do terénu nevybíhají jako družstvo, ale
samostatně. Napoprvé si vůbec nevedli špatně, Lukáš Hospodka
byl 4., Jan Šidlák 6. a Aleš Polívka 7. z 11 jednotlivců v jejich
kategorii.
■ Letos jsme opět pomohli při akci Pohádkový les, kde se někteří
naši členové převlékli do kostýmů pohádkových postav. Kromě

toho jsme zajistili občerstvení na konci trasy. V říjnu jsme
zorganizovali tradiční sběr železného šrotu.
■ Jistě neuniklo vaší pozornosti, že v průběhu podzimu byla na
prostranství uprostřed obce za Vašíčkovými vybudována
základna ze zámkové dlažby. Pro zkvalitnění nácviků i pro
regulérnější průběh soutěží to bylo nezbytné, protože v blátě,
které tam vznikalo, se nedalo pořádně trénovat ani soutěžit. Na
tomto místě se sluší poděkovat obci Pohled za poskytnutí
pozemku, panu Čihákovi za provedení zemních prací a
kamenolomu za poskytnutí materiálu.
■ Na konci listopadu jsme uspořádali slavnostní výroční valnou
hromadu ke 135. výročí založení sboru, kde jsme zrekapitulovali
nejen uplynulý rok, udělili věrnostní stužky za členství delší než
30 let a od starosty Okresního sdružení hasičů jsme obdrželi
Čestné uznání Krajského sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska Kraje Vysočina za dlouholetou činnost v hasičském
hnutí.
■ Poslední soutěží letošního roku byl požární útok „O vánočního
kapra“, který se konal 12. prosince v Prosetíně u Hlinska za
vysoké účasti 37 družstev. Útok našich kluků byl perfektně
rozeběhnutý, bohužel ho ale nedokončili kvůli technické závadě.
■ Na závěr Vám za pohledské hasiče přeji pohodové Vánoce a
v novém roce zdraví a spokojenost.
Aneta Kudlová

TJ SOKOL POHLED
■ Po náročné podzimní části soutěže, která byla po
sportovní stránce neúspěšná, jsme po jejím skončení
uklidili areál, pohrabali listí, zazimovali kabiny a
nastoupili na zasloužený odpočinek. Hráči si ho
užívají, výbor TJ má však před sebou těžký úkol:
přivést nové hráče, kteří by měli zájem hrát za Pohled
a bojovat za něj a ne jen přijít na zápas, obléknout si
dres, zápas odchodit, dres hodit do kouta a jít zase
domů.
■ A tým očima trenéra Petra Veselky:
Vstup do sezóny byl z naší strany doslova tragický. Po
odehraných třech kolech ve Věžnici, doma s Ledčí nad Sázavou
a v Polné jsme měli na kontě 0 bodů a hrozivé skóre 2:16! V této
chvíli jsme se stávali outsidery soutěže. Ve 4. kole přijela do
Pohledu Luka nad Jihlavou, která hrála v loňské sezoně krajský
přebor a netajila se ambicemi návratu do této soutěže. Soupeře
jsme zaskočili, třikrát jsme v zápase vedli, ale v poslední minutě
jsme o vítězství přišli. Další bod jsme získali na půdě Sokola
Leština, kde jsme o vítězství mohli rozhodnout ve
dvacetiminutovém tlaku ve druhém poločase. Nepohledný fotbal
skončil nakonec bezbrankovou remízou. Třetí remíza v řadě
přišla v domácím prostředí proti konkurentovi hrajícímu o
záchranu, Sokolu Habry. V tomto zápase jsme se ujali vedení
gólem Tomáše Šnobla, ale před odchodem do kabin vyrovnal
Vlček na 1:1 a tento stav vydržel až do konce nervózního utkání.
Následující dvě kola nás čekala na hřišti soupeřů. S torzem týmu
jsme odjeli do Pacova (zranění a výlov rybníka), kde byl jediný
střídající hráč Michal Sobotka k dispozici až ve druhém poločase
(běžel půlmaraton). Prohra 4:1 byla pro nás ještě milosrdná,
gólman Růžička kryl kromě čtyř šancí i pokutový kop. První
výhru jsme si připsali až v 8. kole na půdě Pelhřimova B,
hrajícího rovněž ve spodních pater tabulky. Jediný gól utkání
vstřelil ve 14. minutě Tomáš Šnobl. Namlsáni výhrou jsme si
věřili i na loni druhé Speřice. Vyrovnaný zápas mnoho krásy
nepřinesl. Vše rozhodl v 58. minutě Vladimír Ganobjak, který se
trefil z více než 35 metrů. V dalším venkovním zápase jsme

remizovali v Kamenici nad Lipou, kde jsme po prvním
poločase vedli gólem Luďka Freundenreicha. Po
přestávce na nás domácí zatlačili a zápas otočili na
2:1. Poslední slovo si vzal Petr Slanař, který o chvíli
později krásným obloučkem vyrovnal. Stejná remíza
2:2 přišla i v domácím zápase s Bedřichovem. V něm
jsme prohrávali 2:1, bod pro pohledské uhájil svým
druhým gólem v zápase třináct minut před koncem
Luděk Freundenreich. V posledních dvou podzimních
kolech přišly dvě porážky. Nejdříve v očekávaném derby
v Havlíčkově Borové, kde jsme herně prospali první poločas.
Nakonec jsme za stavu 3:1 pro domácí dokázali snížit díky Petru
Slanařovi chytře kopnutým trestným kopem a v závěru nám hráči
domácích zblokovali tři nebezpečné střely. Proti Dobronínu se
nám dlouhodobě nedaří, plusem bylo pouze to, že jsme
neprohráli vysoko (1:2). Paradoxně nás tato porážka posunula
z posledního místa na dvanácté, protože Habry i Pelhřimov B
prohrály vysokým rozdílem. V předehrávaném jarním kole jsme
Věžnici vrátili porážku z prvního kola, vyhráli jsme 2:0 a svým
konkurentům odskočili na tři body.
Podzim jsme zakončili na 12 místě s 12 body.
■ B tým - Béčko zakončilo podzim na 12. místě s 11 body. O
docházce na tréninky nemá cenu psát, protože trénují jen 4
hráči, ale ti jsou opravdový srdcaři. Kolikrát museli odehrát zápas
za Béčko a poté i za A tým. Nebýt jich, udělali bychom si ostudy
kopec. Kluci, díky. Z nich by si měli vzít mladí hráči v přístupu a
docházce příklad.
■ Dorost a žáci – Žáci jsou po podzimu na třetím místě za
vedoucími Speřicemi a Tisem. Nejlepšími střelci jsou se 13 góly
Lukáš Hospodka a Kuba Miřátský. Kluci jsou na prvním místě ve
venkovních zápasech.
Dorost je po podzimu na třetím místě s 10 body za suverénní
Lípou (20 b.) a Světlou (17 b.). Honza Hospodka je na druhém
místě v tabulce střelců s 9 góly za ostrostřelcem Josefem
Novákem ze Světlé se 16 góly.

■ Stará garda - Veteráni pořádali 12. 9. II. ročník turnaje starých
gard a za účasti 3 týmů, přičemž pohledští staří páni skončili
druzí. Po turnaji stará garda uspořádala sousedské posezení,
kde na pódiu celý večer hráli a zpívali Pavel Halama, manželé
Vašíčkovi a Jana Polívková.
Další akcí veteránů bylo vinobraní pořádané na místním hřišti,
kde si členové staré gardy a vesměs jejich rodinní příslušníci
dopřávali košt dobrých vín dovezených přímo z Moravy. Staří

páni se pravidelně scházejí na tréninzích každou neděli ráno,
nyní v tělocvičně v HB ZŠ Nuselská.
■ Tělovýchovná jednota Sokol Pohled přeje všem svým členům
a občanům klidné prožití vánočních svátků a do nového roku
hodně štěstí, zdraví a úspěchů.
Jan Růžička ml., Petr Veselka

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
■ Činnost ČZS se na podzim soustředila především na provoz moštárny. Zájem byl letos značný, neboť úroda jablek
byla povětšinou dobrá, i když vlivem sucha bylo ovoce drobnější. Moštování probíhalo vždy v sobotu od sedmi hodin,
přičemž se již po páté hodině ranní začala tvořit fronta zájemců. Obsluha pak pokračovala v moštování až do
odbavení posledního zájemce, což bylo někdy až v pozdních večerních hodinách. Obsluha moštárny odpracovala
219 hodin. Celkem bylo vylisováno 10 740 litrů moštu pro 281 zájemců. Již tradičně byla většina z nich z řad nečlenů
(212). Moštování letos skončilo mírným ziskem. Náklady na moštárnu tvoří hlavně mzdy obsluhy, spotřeba energie a
nájemné.
■ Další podzimní službou pro občany je orání malotraktorem. Letos ho využilo 18 členů a 7 nečlenů. Tato služba je
každoročně prodělečná, je poskytována především jako benefit pro členy ČZS.
■ Výbor ČZS Pohled přeje všem členům i ostatním občanům obce krásné a pohodové Vánoce, šťastný rok 2016 a zároveň zve
všechny své členy na společné setkání při výroční členské schůzi, která se uskuteční 27. 2. 2016 od 14:00 v klubovně hasičské
zbrojnice.

Z ČINNOSTI ČERVENOKŘÍŽÁKŮ
■ V období před Vánocemi jsme na malou chvilku opustili téma první
pomoci a začali jsme se připravovat na tyto svátky. Společnými
silami jsme vyrobili dárek pod stromeček pro rodiče a adventní věnec
na stůl. Na letošním posledním kroužku jsme si s dětmi pochutnali na
cukroví připraveném maminkami, které jsme všichni donesli, zahráli
jsme si několik her a poslouchali koledy.
■ A co nás čeká v roce 2016? Budeme mezi sebe přijímat nové
členy. Veškeré informace se dozvíte v průběhu ledna ve vývěsce u
obecního úřadu (pokud by již teď někdo věděl, že by k nám chtěl své
dítě přihlásit, neváhejte a kontaktujte mě na e-mail:
eisova.aneta@gmail.com).
■ Dále nově chystáme celoroční kurz první pomoci pro dospělé (v
případě zájmu o tento kurz mi prosím také napište). S dětmi dál
budeme pokračovat ve výuce první pomoci, vyzkoušíme opět nějaké soutěže a vedoucí vyšleme na vzdělávací kurzy.
■ Přejeme všem veselé Vánoce, dětem bohatého Ježíška, a ať je ten nový rok plný zdravíčka a štěstíčka.
Za ČČK Pohled Aneta Eisová

SRDP
■ 19. 9. 2015 – V tento den
jsme
uspořádali
celodenní
zájezd do zábavního parku
Mirákulum v Milovicích. Velký
zábavní park určitě nadchl děti i
dospělé. Kromě zábavy jsme si
užili i naučné expozice, Vodní
svět, mohli jsme se svést
vláčkem do vietnamské vesnice,
kde jsme si mohli prohlédnout
vojenskou techniku americké
armády z dob vietnamské války.
Kluky určitě potěšil velký
tankodrom, děvčata zase živá
zvířátka, atrakce a potěšilo také
spousta občerstvení. Výlet se
velmi vydařil, s bohatými zážitky
jsme se vraceli všichni zpět
domů.
■ 31. 10. 2015 – Podzimní procházku s lampiony jsme letos zahájili na místním hřbitově, kde jsme dětem a dospělým za pomoci pana
starosty ukázali krásně nasvícenou místní kapli, a dětem vysvětlili, co vlastně znamená svátek zvaný Dušičky. Po krásné procházce
obcí jsme „světýlka“ ukončili u hasičské zbrojnice opékáním špekáčků.
■ 4. 11. 2015 – Letošní druhé pletení z pedigu s paní Jagošovou proběhlo v hasičské klubovně za velké účasti dětí i dospělých.
Vánočního kapra jsme sice nestihli doplést, ale doma ho určitě každý do Štědrého dne dokončí.
■ 6. 12. 2015 – V neděli 6. prosince se v prostorách zámku uskutečnila naše poslední letošní akce – mikulášská besídka plná her,
soutěží a hudby. Jako vždy byl závěrečnou tečkou příchod Mikuláše a jeho družiny, od kterého děti dostaly balíčky plné sladkostí a
ovoce. Po kolektivním focení se všichni rozešli vydovádění do svých domovů.

■ Akce Připravované na rok 2016:
Březen – pletení z pedigu; duben –
Akce Čistá Vysočina a Čistá řeka
Sázava; 30.4. Čarodějnice od 17:00;
červen – dětský den, červenec –
cyklovýlet pořádaný s SDH Pohled,
září – zájezd; listopad – pletení
z pedigu, Putování za světýlkem;
prosinec – mikulášská besídka.
■ Sběr starého papíru bude v novém
roce pokračovat od března a potom
každý následující měsíc, vždy první
sobotu v měsíci. První sběr v roce
2016 se uskuteční 5. 3. od 9.00 do
10:00 u brány fotbalového hřiště,
další proběhne 2. 4. 2016 ve stejnou
dobu. V případě většího množství
papíru v období leden-únor můžete
kontaktovat p. Šidláka na tel.
724025505.
■ Na závěr bychom chtěli za celý náš
spolek poděkovat obci Pohled za finanční i materiální podporu a za poskytnutí obecních prostor, dále SDH Pohled, TJ Sokol Pohled,
Mysliveckému spolku Pohled a v neposlední řadě firmě Zámek Pohled s.r.o. za spolupráci a poskytnutí prostor při organizování
našich akcí. Dále bychom touto cestou chtěli poděkovat p. Hospodkovi za ozvučení akcí, p. Bořilovi za pomoc při sběru papíru,
vedení TJ Sokol Pohled za místo pro jeho uskladnění a také všem, kteří nám starý papír nosí. Naše velké poděkování patří všem
sponzorům, dobrovolníkům, rodičům a prarodičům za podporu našeho spolku. Dále chceme poděkovat také celému spolku za
skvělou spolupráci. Dík patří pohostinství Pod Klenbou a smíšenému zboží paní Hladíkové za spolupráci při nákupu zboží na naše
akce. Ještě jednou všem děkujeme a těšíme se na spolupráci v roce 2016. Celý náš spolek vám přeje krásné prožití vánočním
svátků, dětem bohatého Ježíška a dospělým hodně zdraví a spokojenosti v roce 2016.
Jiří Ondráček a Jiří Šidlák

KLUB DŮCHODCŮ
■ Blíží se konec roku a začíná se bilancovat. Náš klub podnikl avizovaný podzimní výlet do Třebíče. Návštěva židovské čtvrti ve
městě byla velice zajímavá i díky slečně průvodkyni, která nás provázela. Slečna velice zajímavě vyprávěla, snažila se nám ukázat co
nejvíc, což bylo velice vstřícné a všem se moc líbilo. Pak jsme měli objednanou prohlídku baziliky sv. Prokopa. I to je velice zajímavé
místo, které stojí za návštěvu. Po obědě v restauraci, která nám byla doporučena, jsme se jeli podívat na zámek Valeč. Zámek je
v rukou soukromníka, který z ruiny vybudoval nové sídlo se všemi moderními vymoženostmi (wellness, bazény, sauny, ubytování
v zámeckých prostorách). Po cestě jsme viděli i velké chladicí věže jaderné elektrárny Dukovany. Zájezd jsme zakončili v Dalešicích,
v pivovaru, ve kterém se natáčel film Postřižiny.
■ Při říjnové schůzce jsme si četli z knížky pana Františka Hladíka o pohledských hospodách. Určitě se k ní ještě vrátíme, nestačili
jsme všechno probrat. O besedu o nutriční výživě byl velký zájem, přišel největší počet členů klubu. Paní Mgr. Vojtěchová nám velice
vtipně a zajímavě přiblížila problematiku zdravé výživy.
■ Na tradičním předvánočním setkání obce se seniory je vždy připraven zajímavý program. Ředitelka havlíčkobrodské Oblastní
charity paní Blažková přiblížila činnost této organizace. Dění v obci za celý rok zdokumentovala M. Bořilová a komentoval ji pan
starosta. Nakonec jsme shlédli krátký film z oslav 750 let Pohledu. Pro členy našeho klubu to bylo zajímavé i tím, že jsme některá
vystoupení neviděli, protože jsme střídavě zabezpečovali dohled na výstavě fotografií na faře.
Naši „Mikulášskou besídku“ v prosinci nám vždy svým programem zpříjemní děti z pohledské mateřské školy i děti, které jezdí do škol
v Havlíčkově Brodě. Patří jim náš velký dík.
Dovolujeme si vám všem popřát krásné a pokojné svátky vánoční a do nového roku zdraví, pohodu a štěstí.
Marie Machová

MYSLIVECKÝ SPOLEK POHLED
Hlavním posláním členů MS je vytvořit co nejlepší podmínky pro volně žijící zvěř, a to v průběhu celého roku.
Velkou pozornost vyžaduje právě probíhající zimní období, kdy se myslivci soustředí na přikrmování zvěře
jadrným a ozimovým krmivem. Naší snahou je udržovat dobrou kondici a zdravotní stav zvěře. To je důležité pro
klidné přečkání zimního období. Další nedílnou součástí MS je spolková činnost, která vede k udržování a
rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků, k nimž patří pořádání honů, naháněk a dalších mysliveckých akcí. Tento
rok jsme již tradičně pořádali myslivecký ples. Konal se opět v sále kulturního domu ve Stříbrných Horách, který
doslova praskal ve švech. I přes malé problémy byli návštěvníci spokojeni a dobře se bavili. Našim hlavním úkolem letošního roku
byla změna sídla a názvu spolku, schválení nových stanov dle nového občanského zákoníku. Zdárně jsme docílili zaregistrování
spolku u Rejstříkového soudu v Hradci Králové, na čemž nese významný podíl Mgr. Jiří Němec, za což mu celý MS upřímně děkuje.
Od 1. 1. 2016 zní oficiální název spolku „Myslivecký spolek Pohled, z. s.“.
Přejeme členům honebního společenství, honcům, kamarádům a všem občanům klidné prožití vánočním svátků a v novém roce
mnoho zdraví a spokojenosti.
Členové MS
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