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15. března 2016

Milí spoluobčané,
za okny to sice ještě nevypadá, ale jaro už je skutečně za dveřmi. A čekají nás
samá pozitiva. Již o tomto víkendu, na Květnou neděli,
neděli, dojde k jarní
rovnodennosti a oficiálně přesně v 5:30 nám vypukne toužebně očekávané
očekávané jaro. To
si budeme moci vychutnat hnedle další pátek, který budeme vůbec poprvé trávit
mimo svá zaměstnání, neboť Velký pátek byl ustanoven jako státní svátek, a
tudíž den pracovního volna,
volna, který můžeme strávit například pilně na zahrádce.
zahrádce.
Další posun směrem do jara nás zastihne na Boží hod velikonoční, kdy začíná
platit letní čas. Noc z Bílé soboty se nám sice o hodinu zkrátí (čas poskočí z 2:00
na 3:00), ale zato se nám pak krásně prodlouží dny následující.
Přejeme Vám proto, ať si nadcházející jarní dny i velikonoční svátky užíváte
plnými doušky a ve zdraví
Vaše redakce
◦•● INFOKOUTEK ●•◦
ANEB CO SE CHYSTÁ V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ
● SRDP pořádá v sobotu 19. 3. 2016 od 14:00 v prostorách
pohledného zámku nultý ročník akce s velikonoční tématikou
Zámecké Velikonoce. Těšit se můžete na tvořivé dílničky, na
akci lze zakoupit velikonoční dekorace i občerstvení.
Podrobnosti v pozvánce uvnitř Listů.

Druhý trénink se uskuteční 14. 4. 2016 od 17:00 opět na hřišti v
Pohledu. Více informací v pozvánce uvnitř Listů.
● 16. 4. pořádá ČZS Pohled zájezd do zahradnictví Kruh u
Jilemnice. Součástí výletu bude i prohlídka hradu Pecka a
zastávka v Poděbradech.

● Obec Pohled zve občany na zasedání zastupitelstva obce,
které se uskuteční ve čtvrtek 24. 3. od 18:00 v klubovně
hasičské zbrojnice.

● Zápis dětí do Mateřské školy Pohled proběhne 18. 4. 2016
od 13:00 do 16:00.

● I v tomto roce pokračuje sběr papíru pořádaný SRDP, a to
vždy první sobotu v měsíci - 2. 4., 7. 5. a 4. 6. před branou
fotbalového hřiště od 9:00 do 10:00.

● SRDP pořádá v sobotu 30. 4. čarodějnice v prostranství před
hasičskou zbrojnicí. Bližší informace budou včas uvedeny na
webových stránkách sdružení a ve vývěsce u obecního úřadu.

● Obec Pohled pořádá v sobotu 2. 4. vítání občánků
narozených v roce 2015. Rodiče dětí obdrží pozvánku
s přesnými časovými údaji.

● Sběr nebezpečného odpadu proběhne v Pohledu ve středu
4. 5. od 15:00 do 15:30 a v Simtanech od 15.30 do 15:45.

● Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven vedle
kadeřnictví v Pohledu a v Simtanech na návsi v pátek 8. 4. od
12:00 hod. do pondělí 11. 4. do 7:00 hod. Do tohoto kontejneru
patří nábytek, matrace, koberce, linolea, textilie, boty, lyže,
sáňky, boby, kola, dveře, záchodové mísy, umyvadla, keramika
a podobný odpad. Nepatří sem stavební suť, nebezpečné
odpady, bioodpad, plasty, papír nebo odpad, který patří do
směsného komunálního odpadu, a tedy do klasické popelnice.
● TJ Sokol Pohled pořádá nábor malých fotbalistů (chlapců i
dívek) ve věku 5-10 let. Informační schůzka a zároveň první
trénink se bude konat 12. 4. 2016 od 17:00 na hřišti v Pohledu.

● Klub důchodců ve spolupráci se Svazem zahrádkářů pořádá v
pátek 6. 5. 2016 v 18:00 zájezd na divadelní komedii do
Přibyslavi s názvem My vám píchnem ve všem.
● Obec Pohled srdečně zve občany na osmé obecní Putování
po funkčních a zaniklých rybnících, aneb kde chytá dušičky
vodník Čochtan, které se uskuteční v sobotu 7. 5. 2016. Sraz
bude v 8:30 na parkovišti pod hřbitovem. Více informací najdete
v pozvánce uvnitř Listů
● Klub důchodců pořádá ve středu 25. 5. 2016 zájezd na hrad
Pernštejn a klášter v Tišnově, a to i pro nečleny. Změna
programu vyhrazena, bližší informace v nástěnce u obecního
úřadu.

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 16. prosince 2015
Zastupitelstvo obce schválilo:
● Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o
místním poplatku ze psů.
● Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o
místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
● Dohodu o změně hranic obcí mezi Obcí
Pohled a Obcí Dlouhá Ves (jedná se o
hranice mezi katastry obcí dříve vedené
korytem řeky Sázavy a nyní ustanovené
po jejích březích).
● Rozpočtové opatření č. 10/2015.
● Rozpočet obce Pohled na rok 2016 dle
návrhu rozpočtu sníženého v příjmech o
300 000 Kč (daň z nemovitosti) a
zvýšeného ve výdajích o 5 000 Kč
(individuální dotace pro SRPD Pohled).
Zároveň schvaluje dary a dotace těm
osobám a organizacím ve výši, jak je
uvedeno v návrhu rozpočtu a jeho změně.
● Výhled rozpočtu obce Pohled na roky
2017 a 2018.
Zastupitelstvo obce rozhodlo:
● O výši poplatku za stočné 6 Kč/m3 na rok
2016, který je ve stejné výši jako v roce
2015.
● O poskytnutí individuální dotace
Římskokatolické farnosti Pohled na opravu
kostela sv. Ondřeje v roce 2015 ve výši
15 835 Kč.
● O poskytnutí individuální dotace ve výši
3 000 Kč pro rok 2015 pro soukromou
osobu (za mimořádné úspěchy ve
sportovní oblasti).
● O prodloužení nájemního vztahu mezi
Obcí Pohled a Zdeňkem Rázlem, Krátká
Ves, od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2019.

● Uzavřít Smlouvu o zřízení věcného
břemene č. JI-0143300236911007 mezi
Obcí Pohled, (povinný) a E.ON Distribuce,
a. s., České Budějovice, (oprávněná).
● O koupi do vlastnictví obce pozemku p.
č. 68/4, o výměře 124 m2, ostatní plochaneplodná půda, odděleného geometrickým
plánem č. 554-66/2015, od České
republiky – Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Praha 2, za 9 200
Kč, dle Kupní smlouvy č. 470/2015 (část
svahu před zaplocením parku v ul.
Nádražní, cca od studny k domku p.
Pokorného)
● Uzavřít Smlouvu o zajištění zpětného
odběru elektrozařízení mezi Obcí Pohled a
firmou ELEKTROWIN, a. s., Praha 4.
● Uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění
právní ochrany územní samosprávy –
Obce Pohled, se společností D.A.S.
Rechtsschutz AG, Praha 4.
● Uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000
Sb. mezi Obcí Pohled (poskytovatel
dotace) a Tělovýchovnou jednotou Sokol
Pohled (příjemce dotace).
● Uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000
Sb. mezi Obcí Pohled (poskytovatel
dotace) a Sborem dobrovolných hasičů
Pohled (příjemce dotace).
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
● Platnost Dodatku ke smlouvě o
nakládání s odpadem, uzavřeným 16. 12.
2013 mezi Obcí Pohled a firmou Miloslav
Odvárka – ODAS , Žďár nad Sázavou, pro
rok 2016.
● Rozpočtová opatření č. 8 a č. 9/2015.
Zastupitelstvo obce zrušilo:
● Bod č. 3 g z Usnesení č. 3/12 ze dne 25.
6. 2012.

Ze zasedání 9. února 2016
Zastupitelstvo obce schválilo:
● změny katastrální hranice katastrálního
území Simtany a katastrálního území
Pohled, v rámci Komplexní pozemkové
úpravy katastrálního území Simtany, obce
Pohled.
● Inventarizační zprávu o provedení řádné
inventarizace hospodářských prostředků
obce Pohled za rok 2015 a vyřazení
neupotřebitelného majetku obce Pohled,
podle
inventarizačního
soupisu
jednotlivých dílčích inventarizačních komisí
za rok 2015.
● zápis kronikářky obce Mgr. Martiny
Bořilové do Kroniky obce Pohled, V. díl,
rok 2014, na stranách 79–98.
● Rozpočtové opatření č. 2/2016.
Zastupitelstvo obce rozhoduje:
● uzavřít smlouvu o dílo na projekt
Vodovod Pohled mezi Obcí Pohled a
společností PROfi Jihlava, spol. s r. o.,
Jihlava.
● O zadání vypracování projektové
dokumentace
a
žádosti
na
akci
Protipovodňová opatření obce Pohled
firmou ENVIPARTNER, s. r. o., Brno –
Štýřice.
● O realizaci opravy havarijního stavu
střechy obecního úřadu firmou Miroslav
Krejčí, Štoky.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
● Rozpočtové opatření č. 1/2016.
● Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti mezi Česká telekomunikační
infrastruktura a. s., Praha 3, zastoupená
TEMO –TELEKOMUNIKACE, a. s., Praha
10, (oprávněný) a Obcí Pohled, (obtížený).

◦•● CO NOVÉHO V OBCI ●•◦

REVITALIZACE OKOLÍ RYBNÍKU V BECU

PROJEKTY OBCE – REALIZACE 2016

Obec jako vlastník vodní plochy – rybníku v Becu a přilehlých
pozemků provedla v únoru ve spolupráci s nájemcem přilehlých
pozemků fi Osiva, závod Pohled, revitalizaci přilehlých pozemků.
Postupně byly odstraněny náletové stromy a keře, vyfrézovány
pařezy. Došlo k odstranění drátěného plotu se sloupky, k
provedení kontroly výpustného zařízení vypuštěním rybníka a
odstranění větví z rybníka. Poté byl rybník znovu napuštěn,
protože je veden jako požární nádrž pro blízký zemědělský areál.
Vzhledem k množství splavených usazenin v rybníku a
s mocností více než 1 m se obec bude zabývat možností jeho
odbahnění.

Obec bude v následujících měsících realizovat připravené
projekty s přispěním dotací:
• oprava krytiny kamenné zdi hřbitova v Pohledu – III.
etapa
• výměna a oprava střešní krytiny obecního úřadu
K realizaci jsou připraveny projekty financované obcí:
• projektová dokumentace ke stavebnímu povolení na
akci Vodovod Pohled
• úprava povrchu pěší stezky v ulici Revoluční od
křižovatky k obchodu Hladíkových,
• oprava plotu v mateřské škole, včetně krytiny kamenné
zdi
• výstavba pergoly (letní třídy) v mateřské škole
• terénní úpravy vodoteče a žlabu u hřbitova
• zpracování pasportu místních komunikací a pasportu
s projektem svislého dopravního značení obce

NOVÝ AUTOMOBIL PRO POTŘEBY OBECNÍHO ÚŘADU
Obec pořídila 10. 3. nový osobní automobil Škoda Yeti Outdoor
Ambition 1,4 TSI pro potřeby obecního úřadu za cenu 430 292
Kč, se slevou 94 292 Kč. Automobil Škoda Felicia 1,4 combi, rok
výroby 1999, budou používat zaměstnanci obce, kteří se starají
o údržbu zeleně, nemovitostí a majetku obce.

ÚPRAVA PĚŠÍ STEZKY POD STRÁNÍ
Obec jako spoluvlastník lesního pozemku mezi řekou a silnicí I.
třídy č. 19, tzv. stráně pod Kalvárií, vyčistila v únoru nejbližší
okolí pěší stezky podél řeky od splavu k louce pod Simtanským
rybníkem od náletových dřevin. Ty byly nebezpečné pro pěší a
cyklisty a bránily výhledu na hladinu řeky Sázavy. Pěší stezka
byla vždy používána jako zkratka pro cestu do Simtan a nyní je
oblíbenou součástí vycházkového okruhu Pohled nádraží,
simtanská lávka, Simtanský rybník, pod strání, Pohled.
V zátočině pod strání obec osadí odpočinkovou lavičku.

ZIMNÍ POSYP
Obec informuje občany, že si mohou pro svoji potřebu rozebrat
volně ložený štěrkový posyp určený pro zimní údržbu, který je
rozmístěn u obecních komunikací, a to od 18. 3. 2016.

Oznamujeme, že je zahájeno vybírání poplatků
za rok 2016

Ceník poplatků na rok 2016
POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
♦poplatek platí každá fyzická osoba, která má v obci trvalý
pobyt
♦poplatek platí každá fyzická osoba, která má ve
vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba
♦sazba poplatku 396,- Kč
» dle OZV 3/2015
POPLATEK ZE PSŮ
♦každý pes 150,- Kč
» dle OZV 2/2015
STOČNÉ
3

♦stočné - 6,00 Kč/m
♦Roční směrná čísla potřeby vody stanovených v Příloze
č. 12 vyhlášky č.428/2001 Sb., novela 120/2011 Sb.
1. na jednoho obyvatele bytu s tekoucí studenou vodou
mimo byt za rok 15 m3
15x6 = 90,- Kč/rok
2. na jednoho obyvatele bytu bez tekoucí teplé vody
(teplé vody na kohoutku) za rok 25 m3
25x6=150,-Kč/rok
3. na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou
(teplá voda na kohoutku) za rok 35 m3
35x6=210,-Kč/rok
» usnesením č. 5/15 ze dne 16.12. 2015

Poplatky jsou splatné jednorázově bez vyzvání
správce poplatku do 31.05.2016.
Platby lze provádět:
♦hotovostně v úředních hodinách na pokladně Obecního úřadu
v Pohledu
♦bezhotovostně na účet obce Pohled, č. účtu 5320521/0100
Pro platbu na rok 2016 je třeba uvést v příkazu variabilní
symboly, nutné k identifikaci plátce a specifické symboly k
identifikaci platby.
variabilní symbol
specifický symbol
Pohled
komunální odpad
20*16
1340
poplatek ze psů
20*16
1341
stočné
20*16
2321
Simtany
komunální odpad
30*16
1340
poplatek ze psů
30*16
1341
stočné
30*16
2321
*= 1+číslo popisné domu, ve kterém je plátce hlášen k
trvalému pobytu, nebo za které platí!
*= 2+číslo evidenční domu, ve kterém je plátce hlášen k
trvalému pobytu, nebo za které platí!!
Vzor: Pohled č.p. 126 var.symbol 20112616, Simtany č.e.2
var.symbol 302216

ČINNOST ZASTUPITELSTVA OBCE V ROCE 2015
Zastupitelstvo obce se v roce 2015 zúčastnilo 5 zasedání, 20
pracovních porad, 2 místních šetření, 8 pracovních akcí (brigád),
5 akcí pořádaných obcí (vítání občánků, putování, oslavy výročí
obce, setkání se seniory, informační schůzka – vodovod).

VYUŽÍVÁNÍ KLUBOVNY HASIČSKÉ ZBROJNICE
V klubovně proběhlo za rok 2015 celkem 99 akcí. Z toho: Sbor
dobrovolných hasičů – práce s dětmi 27x, schůze 13x, ostatní
akce 2x, Český červený kříž – 22x, Klub důchodců 10x, Sdružení
rodičů, dětí a přátel obce Pohled 7x, TJ Sokol Pohled 2x,
Myslivecký spolek 2x, Český zahrádkářský svaz 1x, obec 13x.

KONTEJNERY NA BIOODPAD
Obec podle novely zákona o odpadech č. 229/2014 Sb. a
vyhlášky 321/2014 zajišťuje místo pro oddělené shromažďování
biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu (bioodpadu)
každoročně v období od 1. 4. do 31. 10. Obec rozmístí od 29. 3.
velkoobjemové kontejnery v Pohledu ve středu obce před
hasičskou zbrojnicí, na rozcestí k nádraží u turistického
ukazatele a v horní části Simtan. Do kontejnerů lze ukládat
zbytky rostlinného původu ze zahrad a bioodpad dle katalogu
odpadů. Nelze sem ukládat větve ze stromů, komunální,
nebezpečný a jiný odpad (např. stavební, živočišný). Obec
v loňském roce neměla vážné problémy se skladbou bioodpadu
v 19 kontejnerech při jejich předávání do Technických služeb
Havlíčkův Brod. Obec děkuje občanům za dodržování pravidel
při nakládání s bioodpadem.

ČISTÁ VYSOČINA 2016
Kraj Vysočina vyhlásil již 8. ročník akce Čistá Vysočina, do které
se naše spolky a občané tradičně zapojují. Letos proběhne sběr
odpadků v okolí komunikací I., II. a III. tříd v termínu 11. - 24. 4.
2016. V loňském roce se do akce v celém kraji přihlásilo 21 900
osob. V naší obci to pak bylo 70 osob. Odvoz odpadků zajišťuje
Krajská správa a údržba silnic Havlíčkův Brod.

ČISTÁ ŘEKA SÁZAVA 2016
V termínu 8. – 10. 4. se spolky a občané mohou zapojit do
projektu Čistá řeka Sázava. Akci na našem katastrálním území
pořádá Místní akční skupina Havlíčkův kraj. Čištění bude
probíhat z břehů v obydlené části obce a v místech častých
vycházek. Odvoz odpadků zajišťuje Povodí Vltavy, závod
Havlíčkův Brod.
LOKALITY PRO UKLÁDÁNÍ JARNÍHO OŘEZU
Obec určila dvě místa, kam občané mohou ukládat větve z
předjarního řezu, ošetřených stromů a keřů na zahradách a
spalitelný zahradní odpad (chvojí): 1) celoročně je k odkládání
určeno místo před nádražní budovou vlevo (za firmou Rázl –
uhelné sklady). 2) do 30. 4. 2016 je vytyčeno místo vpravo od
cesty na louce před lávkou k Anžírovně. Je nepřípustné přivážet
na tyto lokality jiné druhy odpadu, prkna, trámy, pařezy…. Dřevní
hmota musí být bez těchto příměsí, protože nebude spálena, ale
odvezena k dalšímu zpracování.

ROZHLASOVÁ REPORTÁŽ U SVATÉ ANNY
V pondělí 25. ledna natáčela redaktorka Českého rozhlasu
Region paní Irena Šarounová reportáž o poutním areálu Svatá
Anna pro pořad Česko - země neznámá. V tříminutovém
příspěvku se posluchači dozvěděli z úst kronikářky Martiny
Bořilové vše podstatné o založení tohoto poutního místa. Pořad
byl odvysílán 2. února, záznam si můžete poslechnout na
webových stránkách obce www.obecpohled.cz v záložce Audio Video. V odkazu Českého rozhlasu je umístěna i fotogalerie
z místa natáčení a krátké shrnutí reportáže.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016
I v letošním roce se občané naší obce a místních částí zapojili
do Tříkrálové sbírky pořádané Oblastní charitou Havlíčkův Brod.
Bylo u nás vybráno 19.195 Kč. Výtěžek bude investován do
nákupu vozidel pro terénní pracovníky charity vyjíždějící za
svými klienty. Havlíčkobrodská charita tímto děkuje všem
přispívatelům za účast při sbírce.

Dotace od

Realizované projekty s dotacemi v roce 2015
Poskytnutá dotace
Název akce
v Kč na akci

Ministerstvo kultury
Kraj Vysočina
Kraj Vysočina -POVV
Kraj Vysočina -Fond
Vysočiny
Kraj Vysočina -Fond
Vysočiny
Kraj Vysočina
Evropská UnieFU/ERDF MŽP-Státní
fond životního prostředí
ČR
Evropská UnieFU/ERDF-MŽP-Státní
fond životního prostředí
ČR

60 000,00

Náklady obce v
Kč na akci
103 995,00

Pohled, ohradní zeď
hřbitova- II. etapa obnovy

110 000,00

Úprava hřbitova v Pohledu

105 000,00

135 974,00

31 720,00

58 909,00

150 000,00

329 058,00

74 319,00

297 276,70

4 329 977,99

481 108,71

Bioodpady- kontejner
Oprava komunikace
místní části Simtany
Oslavy 750 let obce
Pohled
Revitalizace VKP Alej ke
Sv. Anně v Pohledu a
areálu kostela Sv. Anny

ODSTŘELY V LOMĚ BUDOU
DOPROVÁZET
KRÁTKODOBÉ
UZAVÍRKY
SILNICE
NA
DLOUHOU VES
Odbor dopravy Městského úřadu
v Havlíčkově
Brodě
povolil
společnosti Českomoravský štěrk,
a.s. Morká provádět úplnou uzavírku
silnice III/03815 mezi obcemi
Pohled a Dlouhá Ves po dobu
provádění
trhacích
prací
v kamenolomu.
Jedná
se
o
krátkodobé uzavírky v časovém
úseku do 30 minut v období let
2016-2020
(cca
20x
ročně).
Uzavírky budou provádět náležitě
poučené
osoby
(zaměstnanci),
přičemž po dobu uzavírky bude
provoz pro vozidla zcela vyloučen.
Objízdná trasa nebude stanovena.

Revitalizace VKP Alej ke
Sv. Anně v Pohledu –
Obce Pohled

VÝZVA
KE
ZPRACOVÁNÍ
KŮROVCOVÝCH STROMŮ
101 140,75
303 420,75
Jan Půlpán, revírník OLH Lesy ČR,
s.r.o., revír Přibyslav, vyzývá
Ministerstva vnitra
Neinv. dotace - hasiči
500
vlastníky
ke
zpracování
Celkem
4 799 937,74
1 507 462,16 kůrovcových stromů (napadených
lýkožroutem
smrkovým
a
SANACE SVAHU U DLOUHÉ VSI
lýkožroutem lesklým), které se vyznačují opadáváním kůry a
Nejpozději v květnu letošního roku zahájí firma Chládek a
jehlic a následným usycháním stromu. Tyto stromy je nutné
Tinětra Havlíčkův Brod sanaci 70m úseku svahu na krajské
vytěžit a zpracované dřevo odvézt z lesa nejpozději do 31. 3.
silnici III/03815 u Dlouhé Vsi. Úsek s několika na sebe
2016, jak ukládá Lesní zákon. Dále revírník oznamuje
navazujícími zatáčkami je ve velmi špatném stavu, aktuálně jsou
vlastníkům, že na počátku roku 2015 došlo ke změně v čerpání
v kritickém místě provizorně položeny silniční panely a vnitřní
finančních příspěvků (dotací) na lesní porosty. Hlavní změnou je,
oblouk části komunikace je osazen betonovými svodidly. Sanaci,
že se vlastník musí předem zaregistrovat, a to vždy do 31.
jejíž podstatná část má trvat tři měsíce, provádí Kraj Vysočina.
března v každém roce. Pokud tak neučiní, nemá na finanční
Po tuto dobu bude silnice zcela uzavřena a řidiči budou muset
příspěvek (dotaci) nárok. Finanční příspěvky je například možné
používat
žádat na zalesnění (buk, jedle, event.. smrk, javor, případně
další dřeviny), prořezávky, probírky apod. Od letošního roku
stanovenou objízdnou trasu. Další dva měsíce budou mít
došlo k navýšení finančního příspěvku na zalesnění
stavební dělníci na dokončovací práce, kdy už bude vozovka
melioračními a zpevňujícími dřevinami (buk, jedle, příp. javor,
opět v provozu.
jasan z 9 Kč na 10 Kč za sazenici. V případě dotazů volejte
724 524 248 (p. Půlpán). Tato informace je vyvěšena také na
vývěsce u obecního úřadu.
****************************************************************************************************************************
◦•● ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY ●•◦
● Na úvod se vrátíme do prosince 2015, kdy v Sobíňově
proběhla výstava nazvaná Bez stromečku nejsou Vánoce. Naše
mateřská škola se této výstavy zúčastnila a obsadila krásné 7.
místo z 29 stromečků. Měli jsme z toho velkou radost a děkuji
proto všem rodičům, kteří nás v této „soutěži“ podpořili.
● V únoru se děti účastnily preventivního programu Jak se
chovat při setkání s cizími lidmi a Jak se chovat v přírodě
● V dubnu zahájíme další plavecký kurz v bazénu v Havlíčkově
Brodě a čeká nás hudební divadlo, za kterým vyrazíme také do
Brodu.
****************************

Zápis dětí do Mateřské školy Pohled
pro školní rok 2016/2017
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je ke
stažení na www.obecpohled.cz, odkaz mateřská školainformace pro rodiče nebo k vyzvednutí v mateřské
škole. Žádost, včetně potvrzení od lékaře odevzdají
rodiče v Mateřské škole Pohled dne
18. dubna 2016 od 13.00 do 16.00
Děti budou přijímány dle kritérií. Podmínkou přijetí je věk 3 roky nebo dovršení 3 let během školníh0 roku
2016/2017. S případnými dotazy se obraťte na ředitelku školy, tel. 569 439 252, 721 237 911, nebo na e-mail školy:
mspohled@centrum.cz.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K DOCHÁZCE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY POHLED:
1. DĚTI V POSLEDNÍM ROCE PŘED ZAHÁJENÍM POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY.
2. DĚTI, KTERÉ MAJÍ TRVALÉ BYDLIŠTĚ V OBCI POHLED, VČETNĚ ČÁSTÍ OBCE.
3. DĚTI PODLE VĚKU K CELODENNÍ DOCHÁZCE - V POŘADÍ OD NEJSTARŠÍHO PO NEJMLADŠÍ.
4. DĚTI PODLE VĚKU K POLODENNÍ DOCHÁZCE.
Mateřská škola přijme ve školním roce 2016/2017 děti do počtu 21 dětí.
O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti. Ředitelka má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům
zvláštního zřetele (zvlášť závažné sociální důvody).
Leona Štrálová

◦•● Z POHLEDSKÉ FARNOSTI ●•◦
Stojíme stále ještě v té části roku, kdy plánujeme a připravujeme různé akce. Farnost v letošním roce by chtěla pokračovat v opravě
fasády kostela sv. Ondřeje v Pohledu. Dostali jsme se po několika letech zpět do programu Záchrany architektonického dědictví
Ministerstva kultury ČR. U Svaté Anny bude po dohodě s obcí Pohled odstraněn venkovní oltář, který už velmi chátrá. Na jeho místě
navrhujeme vybudovat zpevněnou plochu, která by se využívala pro poutní bohoslužbu a další důstojné akce během roku.
„Proč hledáte živého mezi mrtvými. Není zde, byl vzkříšen.“ (Lk 24,5-6)
Nezadržitelně se již blíží Velikonoce. Nejdůležitější svátky celého křesťanského roku. Jsou sice opředeny některými ještě pohanskými
zvyky, ale tak, jak je slavíme v našich krajích, jsou to svátky ryze křesťanské, které se týkají nejdůležitějších základů naší víry v Boha.
Velikonoce – svátky Kristova Zmrtvýchvstání. Boží Syn Ježíš Kristus přijal naše lidství a stal se člověkem, aby dal nový směr a smysl
našemu pozemskému životu. Svou smrtí a svým zmrtvýchvstáním nám všem ukazuje, že i náš život má rozměr věčnosti. Náš život
začíná skrze naše rodiče, aby již nikdy neskončil. Žel tak často si ve svém životě neuvědomujeme tuto důležitou skutečnost, žijeme
jen pro svůj život pozemský, jen do něj vkládáme své naděje a touhy, jen věcem a skutečnostem pozemským a časným věnujeme
své snažení, své síly a své všechno. Potom ale stačí neúspěch, mnohdy opakovaný, zklamání, nenaplnění nadějí, mnohdy
nereálných, ztráta blízké a milované osoby a mohli bychom jistě jmenovat mnoho dalších skutečností, které nás bolestně zasahují
v našem pozemském životě, a člověk ztrácí naději, ztrácí smysl a důvod svého života. V takové situaci jsme jako apoštolové nebo
ženy prvního dne po sobotě. Naštěstí, díky Bohu, my křesťané už nemusíme žít v nejistotě, známe pravdu, každý rok slavíme
Velikonoce. Svátky, které otvírají náš pohled do věčnosti. A nejen to. Každá neděle (i postní) je pro nás připomínkou Velikonoc. Vy,
kteří jste se ve škole museli učit ruštinu, si asi vzpomenete, že neděle se rusky řekne voskresenie – vzkříšení. Kristus vstal z mrtvých,
a my všichni jsme určeni k věčnému životu, my všichni jsme pozváni do nebe.
Přeji vám všem opravdu radostné a krásné velikonoční svátky. A protože si je každou neděli připomínáme, ať roste naše radost, naše
touha po Bohu ale i naše snaha se Bohu líbit svým životem.
P. Hroznata Pavel Adamec, O. Praem

****************************************************************************************************************************
◦•● Z ČINNOSTI SPOLKŮ ●•◦
SDH
Ve svých jarních příspěvcích většinou zvu
malé tanečníky na karneval. Tentokrát
udělám výjimku, protože karneval se již
uskutečnil, a to v neděli 13. března
v tělocvičně zámku. Karneval byl letos
pojat ve stylu barviček – pastelky si pro
děti připravily tancování a spoustu
soutěží, kromě toho proběhla volba nejoblíbenější barvy
karnevalu, kterou se stala růžová. 58 dětí se svými rodiči si užilo
odpoledne plné zábavy. Velké poděkování patří majiteli zámku
za poskytnutí prostor, dále sponzorům, organizátorům a všem
pastelkám.
Už od ledna probíhá příprava všech soutěžních družstev. Děti
trénují v klubovně hasičárny, muži mají trénink dvakrát týdně –

chodí běhat a využívají posilovnu rodiny Kotoučovy
v Simtanech, ženy chodí běhat. Uvidíme v květnu a červnu, jaké
ovoce všechno přinese. V březnu začalo fungovat nové dětské
družstvo tvořené hlavně školkovými dětmi. I tyto děti si možná
vyzkouší svou první soutěž.
Kromě toho všeho nás na jaře čeká spousta práce. Musíme
srovnat terén a upravit prostor kolem nově vytvořené základny
na požární útok, zapojíme se do akce Čistá Vysočina a Čistá
řeka Sázava a nezapomeneme ani na sběr kamení.
V letošním roce budete mít dvakrát příležitost fandit našim
týmům na domácí půdě. Poslední červnový pátek uspořádáme
2. ročník nočního poháru v útoku dospělých, v září se u nás
uskuteční závěrečné kolo Havlíčkobrodského turné v dětském
útoku.
Aneta Kudlová

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Dne 22. 1. 2016 se konala naše první schůzka v tomto roce, která byla zároveň ve znamení náboru nových členů.
Celkem se k nám přidalo 6 nováčků: Leona Dvořáková, Petr Šimek, Veronika Čermáková, Amálie Váchová,
Barbora Břízová a paní Jana Čermáková. Děkujeme všem, kteří rozšířili naše řady, a doufáme, že se vám s námi
bude líbit.
Dále bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás podporují - díky patří především Vám, rodičům, dále pak paní Iloně
Loužecké a paní Janě Kudlové z OS ČČK Havlíčkův Brod, v neposlední řadě panu starostovi Ing. Milanu
Klementovi.
Dne 5. 3. 2016 se v KD Ostrov v Havlíčkově Brodě uskutečnil 17. reprezentační ples ČČK, kde jsme pomáhali s organizací. Děkuji
všem za spolupráci, rodičům pak za shánění věcné tomboly. Ples se vydařil.
V termínu 11. – 13. 3. 2016 se uskutečnil kurz Hlavního vedoucí, na který za naši místní skupinu byla vyslána Aneta Eisová.
A co nás čeká v dalších měsících?
•
V jednání je kurz první pomoci pro dospělé – o jeho termínu Vás včas budeme informovat. (Připomínám, že i nadále se
můžete na tento kurz přihlásit a na to emailovou adresu: eisova.aneta@gmail.com)
•
V dubnu budeme pořádat spolu se SRDP bezpečnostní akci.
•
11. 5. 2016 nás čeká soutěž první pomoci, která se uskuteční v Havlíčkově Brodě.
Aneta Eisová

ZPRÁVY Z ČZS
V sobotu 27. února se konala za účasti 41 členů výroční členská schůze pohledských zahrádkářů. Čestným hostem byl i
starosta obce Ing Milan Klement. Předseda svazu zhodnotil uplynulý rok a poděkoval členům, kteří se zúčastnili brigád
při přípravě výstavy, při úpravě bývalého koupaliště a při úklidu v rámci oslav 750 výročí založení obce. Členská schůze
schválila plán činnosti na rok 2016. Počítá se opět s výstavou květin, moštováním i poskytováním služeb členům ve
formě prací s malotraktorem, půjčováním štěpkovače, knih a časopisů. V plánu jsou 2 zájezdy, z nichž první se uskuteční
již 16. 4. do zahradnictví Kruh u Jilemnice. Cestou se zahrádkáři zastaví i na hradě Pecka a v Poděbradech. Zahrádkáři
pravidelně oceňují aktivní členy. Loni dostala stříbrnou medaili dlouholetá zasloužilá členka Věra Hladíková a čestným uznáním byli
oceněni Josef Hanold a Jitka Sedláková. Letos bylo uděleno čestné uznání Jiřímu Žákovi.

SRDP OBCE POHLED
12. 3. 2016 jsme se sešli na dalším kurzu pletení z pedigu. Blížící se Velikonoce nás inspirovaly k pletení klícky pro ptáčka. Děkujeme
p. Jagošové za vedení kurzu a všem za hojnou účast.
19. 3. 2016 se od 14:00 uskuteční v prostorách pohledského zámku nultý ročník akce s velikonoční tématikou „Zámecké Velikonoce“.
Děti a dospělí se mohou těšit na tvořivé dílničky, bude možnost zakoupit si velikonoční dekoraci i občerstvení. Na výzdobě prostoru
se podílejí děti z naší MŠ, akce se koná ve spolupráci se Zámkem Pohled.
Připravované akce:
Duben – Bezpečnostní akce; 16. 4. – Čistá Vysočina a Čistá řeka Sázava. 30. 4. – Čarodějnice; 25. 6. – Dětský den
2.7 – 5.7 – Kola Bystřice nad Pernštejnem a okolí. Už nyní se můžete hlásit u p. Ondráčka, tel. 721 462 109 nebo u p. Šidláka, tel.
724 025 505. Věk účastníků 8 – 18 let. Počet míst je omezen, je nutné se přihlásit nejpozději do 31. 5. 2016.
24. 9. – zájezd Znojmo a okolí, 29. 10. – Putování za světýlkem, Prosinec – Mikulášská besídka
Dále pokračuje sběr papíru, vždy první sobotu v měsíci - tedy 2. 4., 7. 5., 4. 6. před branou fotbalového hřiště od 9:00 hod. do 10:00
hod.
Jiří Ondráček

MYSLIVECKÝ SPOLEK POHLED
V březnu vstupuje do přírody nový život. Příroda se probouzí ze zimního spánku a při procházce honitbou je
v ní hned veseleji. Začínají kvést jarní květiny, keře a stromy. V honitbě můžeme spatřit první mláďata. V březnu
se v přírodě setkáváme s novými návštěvníky – posly jara. Přilétají skřivani, špačci, holubi a sluky. Zvěř
přestává být postupně závislá na naší péči. Přechází na zelenou potravu, což jí při větším příjmu může způsobit
zažívací potíže, střevní katar a následné úhyny. I když zvěř navštěvuje myslivecká zařízení méně, stále se
k nim vrací. Především srnčí zvěř v období přechodu na zelenou potravu, parožení srnců a intenzivního vývoje
plodu v těle samic potřebuje minerály a stopové prvky více než kdy jindy.
V březnu také myslivecký hospodář uzavírá myslivecký rok a podává hlášení příslušnému orgánu státní správy myslivosti.
Náš myslivecký spolek pořádal v prosinci poslední leč, kterou již tradičně navštívilo velké množství hostů. Podle ohlasů hostů ples
dopadl na výbornou, a tak se už všichni těšíme na další ročník.

V únoru jsme uspořádali členskou schůzi, která se konala 20. února v Pohledských Dvořácích v restauraci U Panských. Členská
schůze proběhla dle nového občanského zákoníku a stanov spolku. Spolek se rozrostl o dva nové členy – Petra Macha a Jitku
Beranovou, kteří se po veřejném hlasování stali právoplatnými členy. Po oficiální části pokračovala schůze výbornou večeří v podobě
myslivecké polévky a dančí svíčkové a byla tak zahájena zábavní část s tancem a poslechem hudby, o kterou se nám postarala
dvojice Karel Doležal a Jaromír Matějka. Dobroty ze švédského stolu pomalu ubývaly a zábava pokračovala do ranních hodin. O
klidnou a příjemnou atmosféru se velkou měrou postaral celý personál restaurace U Panských, kterým patří velké poděkování.
Smutná zpráva nás zastihla 1. 3. 2016, kdy nás ve věku 83 let navždy opustil náš člen, kolega a kamarád, pan Josef Niederle
z Dlouhé Vsi. Čest jeho památce.
Za MS Pohled Jiří Polák

TJ SOKOL POHLED
● Nejdříve bychom vás rádi pozvali na první zápasy
našich týmů. 27. 3. zavítá Áčko do Ledče, 26. 3. si
zahraje Béčko v Malči, dorost vyjede 10. 4. do Vísky a
žáčci budou hrát 17. 4. ve Speřících. Všechny fanoušky
pohledskeho fotbalu tímto srdečně zveme na zápasy
jarní části sezóny a zároveň děkujeme za jejich podporu
při zápasech.
● V sobotu 16. 1. jsme uspořádali sportovní ples v KD
Stříbrné Hory, na který letos zavítalo množství hostů z Pohledu,
Havl. Brodu i Stříbrných Hor. Zúčastněným děkujeme za
zaplnění sálu a milou společnou zábavu.
● 5. 3. se konala výroční schůze TJ Sokol, kde byl zhodnocen
uplynulý ročník a prodiskutovaly se problémy ohledně nových
pravidel přestupu hráčů.
● 20. 5. se uskuteční mimořádná schůze členů TJ Sokol ohledně
hlasování o novém názvu klubu, který souvisí se změnami
v občanském zákoníky. Členové obdrží pozvánku. Hlasování se
budou moci účastnit pouze členové starší 18 let.
● Stará garda se v květnu zúčastní turnaje veteránů. Přesný
termín bude zveřejněn na webu.
Jan Růžička ml.

NÁBOR MALÝCH FOTBALISTŮ
dětí od 5 let do 10 let
Milá děvčata a chlapci, vážení rodiče,
fotbalový klub TJ Sokol Pohled
má zájem vychovávat
mladé fotbalové talenty a rád by našim nejmenším
nabídl sport formou hry a zábavy.
Děti se seznámí s novými kamarády a poznají krásu
kolektivního sportu zvaného FOTBAL.
Informační schůzka a zároveň první trénink se uskuteční
12. 4. 2016 od 17:00 na hřišti v Pohledu.
Druhý trénink proběhne 14. 4. 2016 od 17:00 opět na
hřišti v Pohledu.

(Na tréninky vybavte děti vhodnou sportovní obuví a
oblečením)
Kontakt: Lukáš Šikner - hlavní trenér
tel. 604 773 150
e-mail: sikioo@seznam.cz
Při registraci dětí narozených v roce 2009 je možné získat
"iniciační balíček" mladého fotbalisty, který obsahuje:
* tréninkový dres
* fotbalový míč
* láhev na pití
* sportovní tašku
* podpisovou kartičku Tomáše Rosického
* plakát české fotbalové reprezentace
* certifikát mladého fotbalisty
Těšíme se na vás
TJ Sokol Pohled

KLUB DŮCHODCŮ
Čas utíká jako voda. Po mírné zimě již netrpělivě čekáme na jarní sluníčko, ačkoli nám počasí při našich pravidelných schůzkách
v hasičárně, kde je teplo a příjemné prostředí pro naše sezení, nevadí.
Pěkné počasí bychom si ale rádi objednali na náš výlet. Ten se uskuteční ve středu 25. května 2016. Je možné, že ještě dojde ke
změně trasy, ale prozatím máme v plánu navštívit hrad Pernštejn a klášter v Tišnově. Podrobnosti k zájezdu budou včas vyvěšeny ve
vývěsce u obecního úřadu. Určitě vezmeme i zájemce z řad nečlenů klubu.
Ještě předtím pojedeme na divadelní představení do Přibyslavi na komedii My vám píchnem ve všem, a to v pátek 6. 5. 2016 v 18:00.
Zájezd pořádáme ve spolupráci se Svazem zahrádkářů.
A protože jsou před námi velikonoční svátky, přejeme všem, ať to jsou svátky radosti a pokoje, dětem přejeme bohatou pomlázku a
také, aby už vše doplnilo jarní sluníčko.
Marie Machová

NĚCO MÁLO Z POHLEDSKÉ STATISTIKY ZA ROK 2015
Na počátku letošního roku bylo v obci evidováno 777 obyvatel. Z toho 699 osob v Pohledu a 78 v Simtanech. Počet trvale hlášených
obyvatel Pohledu oproti loňskému roku klesl o 12 osob. Na vině je nepříznivá bilance stěhováním. Přistěhovalo se jen 11 osob,
přičemž odstěhovaných bylo 24. Naopak bilance přirozenou měrou dopadla lépe. Narozených bylo totiž o jednoho více (10) než
zemřelých (9).
K 1. 1. 2015 byl podle údajů ČSÚ průměrný věk obyvatel obce Pohled 42,2 roku, což je přesně hodnota odpovídající zároveň i
průměru celého okresu Havlíčkův Brod. Stejný věkový průměr má také Lipnice nad Sázavou, Herálec a Habry. Nejmladší obcí je
Kochánov s věkovým průměrem 36,3 roku. Přirozeně že se v obcích s velmi malým celkovým počtem obyvatel každý narozený občan
promítá do celkových statistik mnohem výrazněji, než v obcích s několika tisící obyvateli. Ze sousedních obcí je na tom dobře také

2015
Přistěhovalí
Vystěhovalí
Narození
Zemřelí

Muži
4
18
4
4

Ženy
7
6
6
5

Celkem
11
24
10
9

Ždírec s věkovým průměrem 38,7 roku. Z větších obcí stojí za zmínku
Nová Ves u Světlé s průměrným věkem 38 let nebo Štoky, kde je
věkový průměr jen 38,7 roku. Naopak nejstarší obcí je Rybníček,
kde průměrné stáří obyvatelstva činí 57 let.
Na počátku letošního roku žily v obci 3 osoby starší devadesáti let,
přitom nejstarší obyvatelce je 96 let. Letos očekávají devadesátileté jubileum další dvě ženy.

OBEC POHLED SRDEČNĚ ZVE
VŠECHNY PŘÍZNIVCE NETRADIČNÍ TURISTIKY
již na osmé

PUTOVÁNÍ
PO FUNKČNÍCH A ZANIKLÝCH RYBNÍCÍCH,
aneb kde chytá dušičky vodník Čochtan
které se uskuteční v sobotu 7. května 2016 v 8:30.
Sraz účastníků bude na parkovišti před pohledským hřbitovem, odkud se
vydáme směrem k zaniklým i existujícím rybníkům v Rouštanech, dále se
prodereme k Dejpuši a Svaté Anně a nevynecháme ani všechny rybníky
simtanské, k nimž se vážou hrůzyplné zkazky, a dále rybníky pohledské,
o kterých jste možná neměli tušení. Když budeme pečliví, dopočítáme se
přibližně 28 vodních staveb.
Výlet tentokrát povede cestou necestou. Platí to, co vždy – nezapomeňte
pevnou obuv, opravdu pořádnou svačinu a pití, neboť nenarazíme na
jediné pohostinské zařízení. Erární proviant na kolektivní polední piknik je
vítán.
Trasa bude měřit cca 15 km, do domovů se vrátíme odpoledne. V případě
nepříznivého počasí se akce odkládá o týden, na sobotu 14. května.

◦•● JAK JSME TVOŘILY Z KERAMIKY ●•◦
O sobotách 16. a 30. ledna 2016 jsme se svolaly my ženy, které zaujala tvorba paní keramičky Lenky Sedlákové z Jitkova, abychom
šly k ní do učení. Paní Sedlákovou můžete znát z výstavy květin, kde pravidelně prodává své výrobky a také je několikrát do roka
nabízí v obchodě u Hladíků. Dvě keramická odpoledne jsme trávily výrobou velkého květináče a dekorativního srdce k zavěšení. Paní
keramička nám rozdala hlínu, kterou jsme pečlivě a s funěním rozválely, vyrobily dno a pak svépomocí nebo s pomocí paní Lenky
jsme kolmo vztyčovaly stěny květináče. Hlína je věc pohyblivá a kroutivá, takže místy to vypadalo jako práce s hadem, ale všechny
účastnice si s úkolem nakonec poradily na výbornou (viz foto vlevo). Po utěsnění šlikrem jsme se vrhly na zdobení, což už byla
brnkačka. Zde se nejvíce projevilo výtvarné nadání všech absolventek – co hrnec, to originál. Abyste měli představu o časové
náročnosti tohoto úkolu popsaného v šesti řádcích, paní keramička zvládne vyrobit květináč i se zdobením za 10-15 minut. Nám to
trvalo dvě hodiny čistého času. Vyrobit srdíčko pak již šlo o poznání snadněji.
Druhá část kurzu se soustředila na glazování. Paní Lenka přivezla vypálené květináče a dekorace a namočila je před našimi zraky do
glazury. Abychom dosáhly kýženého výsledku (glazurová patina), musely jsme glazuru zase odrbat. Drbání probíhalo před hasičskou
zbrojnicí, po větru a do pytlů. Jelikož bylo ten den krásně a slunečno, užívaly jsme si v lednu jara, aniž bychom tušily, že se ho
nedočkáme ani v březnu. Po skončení této drbací činnosti následovalo zdobení detailů štětci namáčením do glazury. Opět jsme byly
velmi šikovné, a tak jsme si cca za týden vyzvedávaly v obchodě u Hladíků krásná ale opravdu krásná umělecká dílka.
Tvoření pod odborným vedením paní Sedlákové bylo velmi podnětné, proto jí tímto mnohokrát děkujeme. Věříme, že za rok, až
Pohled opět zasype sníh, se v případě zájmu opět sejdeme a vytvoříme vlastníma rukama další originální kousky.
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