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Milí spoluobčané,
léto letos nastoupilo velmi razantně, jeden týden nám zachumelilo a další jsme již chodili v tričku, přicházejí i horké dny a
večery, které budou zvát ke klidnému
klidnému nedělnímu posezení ve stínu na našich
našich zahrádkách. Bohužel
Bohužel je tento sváteční klid stále
častěji rušen hlukem travních sekaček, křovinořezů, motorových pil, cirkulárek a podobných zařízení. Úměrně s tím rostou i
stížnosti občanů, kteří po obecním úřadu požadují zjednání nápravy. Vyhláškou obce tyto záležitosti ovšem řešit nelze, na
nedělní dopolední či odpolední hlučnou práci spoluobčanů je bohužel krátká. Právní obranou proti narušitelům klidu je pouze
občanský zákoník, § 127. Nejlepším řešením se však jeví rozumná domluva
domluva (a to i sousedská).
sousedská). Obracíme
Obracíme se proto na všechny
občany, majite
majitele rekreačních objektů i nově přistěhovalé,
přistěhovalé, aby svou
ohleduplností umožnili nám všem strávit poklidnou neděli a své aktivity
doprovázené nadměrným hlukem přesunuli pokud možno na všední dny
nebo sobotu.
Zastupitelé obce
◦•● INFOKOUTEK ●•◦
ANEB CO SE CHYSTÁ V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ
● Sběr nebezpečného odpadu proběhne ve středu 21. 6.
v Pohledu u sběrného místa vedle obecního úřadu od 15:00 do
15:15, v Simtanech na návsi pak od 15:15 do 15:30.
● V pátek 23. 6. pořádá SDH Pohled na prostranství ve středu
obce třetí ročník nočního poháru v útoku dospělých. Přijďte
podpořit naše hasičské týmy.
● V sobotu 24. 6. pořádá SRDP ve spolupráci s ostatními
složkami obce Pohled velké zábavné odpoledne. Akce startuje
ve 14:00 na prostranství ve středu obce. Součástí budou i
ukázky sebeobrany krav maga s Jakubem Novákem
● Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven vedle
kadeřnictví v Pohledu v pátek 23. 6. od 12:00 hod. do pondělí
26. 6. do 8:00 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.
● Stále pokračuje sběr starého papíru pořádaný SRDP, a to
vždy první sobotu v měsíci - 1.7., 5.8. a 2.9. před branou
fotbalového hřiště od 9:00 do 10:00.
● Mateřská škola v Pohledu bude v době prázdnin otevřena od
3.-4.7., dále od 10.-21.7.2017, poté bude uzavřena až do 4.9.

●Bohoslužby u Svaté Anny se uskuteční na Malou pouť ve
středu 26. 7. v 10:00 a v 16:00. O velké pouti v neděli 30. 7. je
pořad mší sv. následující: v 7:30, 9:00, 10:30 a 14:00.
Podrobnosti i případné změny budou včas uveřejněny na
vývěskách.
● TJ Sokol Pohled srdečně zve na pouťové taneční zábavy,
které se uskuteční v pátek 28. 7. s kapelou Emil a v sobotu 29.
7. se skupinou Baron beat na pohledském fotbalovém hřišti.
Začátek akcí je vždy v 20:00.
● Český zahrádkářský svaz ve spolupráci s Římskokatolickou
farností Pohled srdečně zve všechny občany na koncert
žesťového kvintetu Hudby Hradní stráže a Policie ČR,
v sobotu 29. 7. od 14:00 hodin v kostele sv. Ondřeje v Pohledu.
● V sobotu 29. 7. a v neděli 30. 7. pořádá ČZS tradiční výstavu
květin v prostorách pohledského zámku. Výstava bude otevřena
od 8:00 do 17:00.
● V sobotu 12. 8. se na pohledském fotbalovém hřišti uskuteční
Sobotní odpoledne s dechovkou, kde zahraje kapela
Lesanka.
● ČZS Pohled pořádá v sobotu 26. 8. zájezd na výstavu květin
do Čimelic. Přesný program zájezdu včetně času odjezdu bude
upřesněn ve vývěsce.

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 9. května 2017
Zastupitelstvo obce schválilo:
● hospodaření a plnění rozpočtu obce
Pohled za první čtvrtletí r. 2017 a rozbor
hospodaření příspěvkové organizace
obce - Mateřské školy Pohled za první
čtvrtletí r. 2017.
● Inventarizační zprávu o provedení
řádné
inventarizace
hospodářských
prostředků obce Pohled za rok 2016 a
vyřazení neupotřebitelného majetku obce
Pohled, podle inventarizačního soupisu
jednotlivých
dílčích
inventarizačních
komisí za rok 2016.
● hospodaření obce a závěrečný účet
obce Pohled za rok 2016 bez výhrad.
● dle prezenční listiny z 9. 5. 2017, účetní
závěrku obce sestavenou k 31. 12. 2016,
včetně výsledku hospodaření za rok
2016.
Výsledek
hospodaření
byl
převeden na účet 432 – výsledek
hospodaření předcházejících účetních
období.
● dle prezenční listiny z 9. 5. 2017 účetní
závěrku
příspěvkové
organizace

Mateřská škola Pohled, sestavenou k 31.
12. 2016, včetně výsledku hospodaření
za rok 2016. Přebytek ve výši 21 012,47
Kč byl převeden do rezervního fondu
Mateřské školy Pohled.
● Rozpočtové opatření č. 1/2017..
Zastupitelstvo obce rozhodlo:
● nabýt úplatně do vlastnictví obce v k. ú.
Pohled pozemky p. č. 647/10 o výměře
10
m2,
ostatní
plocha,
ostatní
komunikace a p. č. 647/13 o výměře 127
m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
od soukromé osoby za dohodnutou kupní
cenu 6 850 Kč (část krajnice komunikace
v ul. Nad Tratí).
● nabýt úplatně do vlastnictví obce v k. ú.
Pohled pozemek p. č. 691/3 o výměře 38
m2, zahrada, od soukromých osob za
dohodnutou cenu 1 900 Kč (část krajnice
komunikace v ul. Nádražní)
● o pronájmu pozemků nebo jejich částí
ve vlastnictví obce Pohled, v k. ú. Pohled,
zapsaných na LV 10 001 u Katastrálního
úřadu
pro
Vysočinu,
Katastrální
pracoviště Havlíčkův Brod, p. č. 537/11,
540/1, 545, 616/1, 616/2, 616/3, 630/1,

663/107, 665, 673/4 dle návrhu smlouvy
č. 12MP – 002376, nájemci Ředitelství
silnic a dálnic ČR, Praha (pozemky u
budovaného obchvatu Rouštan).
● o realizaci akce Restaurování sochy sv.
Jana
Nepomuckého,
restaurátorem
Petrem Mášou, Přibyslav.
● o koupi kolového traktoru ZETOR, typ
6341, od Ladislava Báry, Pouště, za
dohodnutou kupní cenu 450 000 Kč.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
● uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení
věcného
břemene
č.
1030036220/001 mezi Obcí Pohled
(budoucí povinný) a E.ON Distribuce, a.
s.,
České
Budějovice
(budoucí
oprávněná).
● Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2016, ze dne
20. 4. 2017, vypracovanou Odborem
kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina
v Jihlavě.

◦•● CO NOVÉHO V OBCI ●•◦
PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY OBCE
Obec momentálně realizuje nebo připravuje k realizaci tyto
projekty:
● restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, která je ve
vlastnictví obce a je kulturní památkou. Poslední restaurátorské
práce proběhly v roce 2007. Akce je financována z dotací Kraje
Vysočina a prostředků obce.
● vodovod Pohled – zpracovává se dokumentace pro stavební
povolení. Projekt je financován z dotace Kraje Vysočina a
prostředků obce.
● kanalizace a ČOV Pohled – zpracovává se dokumentace pro
územní řízení a následně se bude zpracovávat dokumentace pro
stavební povolení. Projekt je financován z dotace Kraje Vysočina
a prostředků obce.
● protipovodňová opatření obce Pohled (povodňový plán obce,
výměna drátového místního rozhlasu za bezdrátový, srážkoměr)
– obci byla ministerstvem životního prostředí potvrzena
registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace. Realizace je
plánována na říjen 2017 – březen 2018 s finanční spoluúčastí
obce.
● oprava kapličky Panny Marie v Pohledu na Přibyslavské ulici,
která je ve vlastnictví obce a je kulturní památkou. Akce je
financována z dotace Kraje Vysočina, z ministerstva kultury a
z prostředků obce. Realizace proběhne v červenci-září 2017.
● obnova malé vodní nádrže v k.ú. Pohled (obnova rybníka
Koupaliště) – v současné době probíhá vyhodnocení žádosti
obce o dotaci na ministerstvu zemědělství a řízení pro získání
stavebního povolení.

VODOVODNÍ PŘÍPOJKY - SMLOUVY
V termínu do konce července bude v Pohledu každý vlastník
nemovitosti (rodinný dům), mimo ulice Nad Tratí, které se projekt
vodovodu netýká, osloven zástupcem obce s nabídkou realizace
projektové dokumentace k vybudování vodovodní přípojky.
Projektovou dokumentaci uhradí a povolení vyřídí obec na
základě Smlouvy o souhlasu se stavbou vodovodní přípojky,
kterou podepíše občan jako vlastník pozemku, pokud si
projektovou dokumentaci nebude pořizovat sám.

UPOZORNĚNÍ

PRO
OBČANY
– MONITOROVÁNÍ
SBĚRNÉHO MÍSTA
Obec Pohled upozorňuje občany, že vzhledem k tomu, že na
sběrném místě tříděného odpadu (plasty, papír, sklo, drobné
kovy, textil) u obecního úřadu v Pohledu v posledních několika
měsících dochází k odkládání různých jiných druhů odpadů
(nebezpečný, stavební, biologický...), bude místo namátkově
monitorováno kamerou a fotopastí. Obecní úřad děkuje všem
slušným občanům, kteří dokáží bez problému roztřídit odpad.
Cílem opatření je zvýšit pořádek na sběrném místě a získat
kvalitně roztříděný odpad, který svozová firma bez problémů
z obce odveze a dále využije.

OPRAVA OBECNÍHO ÚŘADU V POHLEDU
Obec ve dnech 24.-26. dubna realizovala projekt Oprava
obecního úřadu v Pohledu, který spočíval ve výměně 20 ks
původních dřevěných špaletových oken a 1 ks vstupních dveří.
Okna byla vyměněna v prvním patře budovy, v přízemí (mimo
oken v knihovně a na WC), na poště pak byly vyměněny vstupní
dveře. Nevyměněná okna budou spolu s opravou a nátěrem
fasády realizována v další etapě v příštím roce. Výměnu
provedla firma PKS okna, Žďár nad Sázavou, za cenu 250 174
Kč. Obec na akci získá v letošním roce dotaci z Kraje Vysočina
z Programu rozvoje venkova Vysočiny ve výši 120 000 Kč. Po
ukončení výměny oken bylo první patro úřadu vymalováno.

ZIMNÍ ÚDRŽBA 2016/2017
Náklady na zimní údržbu během letošní zimy 2016/2017
provedenou firmami činily 29 948 Kč, z toho zemědělské
společnosti Osiva a.s. Přibyslav, závod Pohled, bylo zaplaceno
21 780 Kč a soukromému zemědělci Josefu Neuwirthovi,
Pohled, 8 168 Kč. Obec pro zimu 2017/2018 předpokládá, že si
díky pořízení komunální techniky bude zimní údržbu provádět
sama.

SVATÁ ANNA - PRAMEN
Obec ve spolupráci s Římskokatolickou farností Pohled
prozkoumala 6. dubna dopoledne s archeologem a dalšími
odborníky jímací zařízení pramene v kapličce u Svaté Anny.
V kapli byl odsunut několikaset kilový oltář s kasičkou, který
zakrýval vstup do jímací vodní šachty. Po vyčerpání vody bylo
zjištěno, že se jedná o šachtu ve tvaru šestihranu, se stěnami

z betonu 1 m hlubokými, nad touto stěnou jen 1 m vysoké stěny
z kamene. Pramen se nachází v úrovni dna šachty, je jediný a
vyvěrá směrem ke dveřím kapličky, ke kostelu. Jiné přítoky do
šachty nebyly nalezeny. Do šachty byl spuštěn skener firmy
Natawarde z Prahy, který technologií 3D vytvoří záznam, který
odborníci vyhodnotí (v současné době není obci k dispozici).
Další postup podle závazného stanoviska památkové ochrany
řešil výměnu staré litinové trubky, která tvořila součást
přepadového zařízení ze šachty. 19. 5. byla tato přepadová
trubka vyměněna v celé délce, včetně stáčecího zařízení, firmou
Janáček Přibyslav. Osazena byla nerezová trubka s jedním
výtokovým kohoutem, v šachtě obetonovaná tak, aby
nedocházelo k úniku vody do okolního terénu, jako tomu bylo
v případě staré litinové trubky.
Zaměstnanci obce odstranili vnější výtokové zařízení – betonové
koryto, umístili nerezový rošt a vyměnili rozbité betonové
odtokové potrubí za plastové. Dne 23. 5. byl odebrán vzorek
vody, který byl laboratorním rozborem vyhodnocen jako velmi
kvalitní pitná voda se stejným složením jako v minulých letech.
Další vzorek vody byl odebrán k rozboru 31. 5. dopoledne, po
lokální bouřce, která byla večer předešlého dne. Ve vzorku se
zhoršily téměř všechny ukazatele a výsledek mikrobiologického
vyšetření byl velmi špatný a doložil, že voda není pitná. Další
rozbory vody se provádějí. Cílem obce na průzkumu pramene
bylo zjistit stav zařízení, opravit přepadovou trubku a poté
pokračovat v dalším postupu a úpravy pramene mimo kapli a
uvnitř kaple.
Nedisciplinovaností, nerespektováním postupu průzkumu a
závazného stanoviska orgánů státní památkové péče došlo
k poškození prameniště dvěma občany. Ti provedli úpravy
podlahy v kapličce a před kaplí vytvořili jímací zařízení pro
povrchovou dešťovou vodu, z které navedli tuto vodu hadicí nad
hladinu vody studánky v kapli proražením stěny vodní šachty
v kapličce. Tím došlo k důkazně prokázanému poškození
prameniště a zdroje pitné vody, které se bude řešit úřední
cestou.
Obec Pohled děkuje firmě Janáček Přibyslav za práce zdarma
při výrobě a umístění trubky, obec uhradila materiál ve výši 1
725 Kč.
Obec Pohled upozorňuje, že voda ve studni, která leží v blízkosti
pramene v kapli, je voda užitková a není dle rozboru vody z 23.5.
pitná.

UMÍSTĚNÍ V ANKETĚ ZLATÁ JEŘABINA 2016
Kraj Vysočina vyhlašuje každoročně anketu Zlatá Jeřabina –
Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku, jejímž cílem je najít
a ocenit nejlepší, nejzajímavější nebo nejoriginálnější kulturní
počiny, které se na Vysočině podařilo zrealizovat v uplynulém

roce. Nominace i hlasování v anketě Zlatá jeřabina bylo také pro
letošek tradičně rozděleno do dvou kategorií – Kulturní aktivita a
Péče o kulturní dědictví. Veřejnost mohla své tipy na zajímavé
kulturní akce nebo příkladnou obnovu kulturních památek zasílat
v průběhu ledna letošního roku. Z došlých nominací pak odborná
pracovní skupina vybrala do každé z kategorií vždy 30 kulturních
počinů. Těm následně v průběhu března posílala veřejnost své
hlasy, ať už prostřednictvím tištěného hlasovacího lístku nebo
elektronicky. Mezi třicítku zajímavých projektů v oblasti péče o
kulturní dědictví se dostala také celková revitalizace areálu
hřbitova v Pohledu. V konkurenci ostatních nominovaných si
nevedla vůbec špatně a nakonec s 66 hlasy obsadila 14. místo.
Pro srovnání vítězný projekt v kategorii Péče o kulturní dědictví
„Ledeč nad Sázavou - Postupná obnova a záchrana hradu“
podpořilo 310 hlasujících. Druhé místo získala obnova budovy
sýpky pro Muzeum Tesla v Třešti, třetí pak vytvoření modelu
historického centra města Havlíčkův Brod studenty Střední
průmyslové školy stavební, který je umístěn ve Staré radnici
v Havl. Brodě. Nejvyšší ocenění v druhé kategorii – Kulturní
aktivita, získal Den dětské vietnamské kultury v Jihlavě, před
známým jihlavským Mezinárodním festivalem dokumentárních
filmů JI.HLAVA a novoměstským divadelním představením Jak
utopit doktora Mráčka na 3. místě.
Slavnostní vyhlášení a předání ocenění vítězům v anketě Zlatá
jeřabina 2016 se uskutečnilo 5. června na zámku ve Vilémově.
Vítězové ankety si kromě diplomu a plakety ve tvaru jeřabiny
odnesli i peněžní prémii 30 000 korun, respektive 20 000 za
druhé místo a 10 000 za třetí místo.

CO NOVÉHO V SIMTANECH?
V naší malebné vesničce rostou podél potoka vrby, při pohledu
na ně jakoby jsme se dívali na Ladovy obrázky, bohužel tyto
krásné stromy mají už svá nejlepší léta za sebou a pomalu
odcházejí. Proto jsme se v loňském roce rozhodli pro výsadbu
asi patnácti nových vrbek. Z nich však letos šest uschlo, proto
jsme začátkem jara vysázeli nové.
Změnou také prochází dětské hřiště, kam jsme umístili bradla a
hrazdu. Tím jsme rozšířili našim dětem a dospívající mládeži
možnosti, kde si mohou protáhnout své tělo.
Největší změna se udála v klikaté simtanské zatáčce, kde byla
odstraněna jedna z chátrajících staveb a majitel tohoto pozemku
ho upravil pro své rekreační účely. Druhé stavení v zatáčce čp.
1, které je také v havarijním stavu, vykoupila obec a je
připraveno k demolici. Po odstranění stavby dojde k úpravě a
využití tohoto pozemku k dopravním účelům, a to na stavbu „I/19
Simtany směrová úprava trasy“, kterou by mělo realizovat
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava, v roce 2018.
Marie Kotoučová

****************************************************************************************************************************
◦•● VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ NAROZENÝCH V ROCE 2016 ●•◦
V sobotu 8. 4. 2017 se v klubovně hasičské zbrojnice uskutečnilo vítání nových občánků obce Pohled narozených v roce 2016.
V minulém roce se obec rozrostla o 9 malých Pohleďáčků, místostarosta René Langer pak přivítal osm z nich. S krátkým programem
vystoupily děti z mateřské školy, flétnistky a klavíristky. I letos obdrželi rodiče malý finanční příspěvek, maminky krásnou kytičku a
dětičky dřevěný dárek.

Vlevo:
manželé
Bačkovští ze Simtan
se synem Josefem,
vpravo
manželé
Janáčkovi z Rouštan
s dcerou Vendulou

Vlevo:
Martina
Bořilová
s maminkou
a
synem
Filipem,
vpravo
Yvonna
Kršková
a
Luboš
Sobotka
s dvojčaty
Kryštofem a
Richardem

Vlevo nahoře: Lenka Kašparová s partnerem a dcerou Denisou
Dvořákovou, vpravo Kateřina Neprašová a Pavel Pokorný se syny,
starším Lukášem a vítaným Šimonem
Vlevo: Manželé Slanařovi se synem Mikulášem
*************************************************************************************

◦•● ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY ●•◦
● V březnu jsme společně s kamarády ze Stříbrných Hor shlédli
maňáskové divadlo.
● V dubnu jsme začali jezdit na další plavecký kurz, již podruhé v tomto
školním roce.
● V květnu proběhl zápis do mateřské školy, při kterém bylo přijato 10 dětí.
V tomto školním roce ukončí docházku 6 dětí, které začnou navštěvovat
základní školy v Havlíčkově Brodě, 2 děti mají odklad povinné školní
docházky o jeden školní rok.
● Květen nám zpestřili fotbalisté z Pohledu, kteří v rámci náboru pro malé
fotbalisty připravili pro děti krátkou ukázku tréninku.
● 1. června jsme se všemi dětmi oslavili Den dětí plný her a soutěží, děti
obdržely balíčky, na kterých se podílela mateřská škola i někteří rodiče.
Touto cestou jim chceme ještě jednou poděkovat.
● 2. června jsme vyrazili do Přibyslavi na tancování s Míšou, kde si děti
zacvičily a zatancovaly se známou zpěvačkou dětských písniček Míšou
Růžičkovou
● 20. června ještě uvítáme sourozence Anetku a Petra Eisovi, kteří si s dětmi zopakují základy první pomoci.
● Opět připravujeme spaní v mateřské škole, které letos z organizačních důvodů proběhne až v červenci.
● Další aktivitou, která stále probíhá v mateřské škole, je sběr plastových víček, které jsme odvezli do Stříbrných Hor pro Anežku
Pánkovou. Sběr pokračuje, děkujeme všem, kteří víčka do školy nosí.
● Mateřská škola bude v době prázdnin otevřena od 3.-4.7., dále od 10.-21.7.2017, poté bude mateřská škola uzavřena a
zaměstnanci budou čerpat řádnou dovolenou .
Leona Čermáková

◦•● Z POHLEDSKÉ FARNOSTI ●•◦
Na úvod ohlédnutí bychom rádi vyslovili velký díky všem věřícím za oddanou účast při oslavě velikonočních svátků, májových
pobožností i tradičních mší svatých. Poděkování náleží mezi jinými otci Antonínu Pavlasovi za jeho neokázale zbožnou kněžskou
službu a Honzovi Novákovi za obětavý hudební doprovod. V dnešních časech plných zaneprázdněnosti, v atmosféře často netečné
až nepřátelské vůči Božímu tajemství je každá taková aktivita velký dar.
Po téměř osmi letech opouští P. Hroznata Adamec děkanství v Havlíčkově Brodě, proto od 1. července dojde ke změně duchovní
správy i v naší farnosti. I touto cestou otci Hroznatovi srdečně děkujeme za všechny duchovní oběti a nemálo častých starostí
věnovaných pohledské farnosti. V posledním čtvrtletí byl pověřen formálně péčí o pět farností, a tak mu vyprošujeme hojnost Boží
přízně, jakož i více klidu v úřadu humpoleckého vikáře. Našim novým administrátorem byl jmenován P. Oldřich Kučera, jenž 17 let
působil ve farnosti Žamberk. Kéž ve svém působišti nalezne přívětivou rodinu věřících, aby se mu v síle Božího požehnání dařilo se
vstřícnosti i odhodláním vést svěřené. Ke dni uzávěrky nebyly známy ještě žádné změny v bohoslužebném pořadu. Každý 13. den v
měsíci od května do října si připomínáme mariánskou pobožností 100. let od zjevení Panny Marie ve Fatimě. Všechny upřímně
zveme k modlitbě v našem kostele za mír a obrácení tolik potřebné pro naši zemi i celou Evropu. Poutní slavnosti u sv. Anny budou
mít nejspíše obvyklou podobu: na Malou pouť (středa 26. 7.) mše svaté v 10:00 a v 16:00. V sobotu 29. 7. bude pořádat zahrádkářský
svaz v kostele sv. Ondřeje od 14:00 koncert dechového kvintetu doplněný varhanními skladbami. Velká pouť připadá letos na neděli
30. 7.: mše sv. v 7:30, 9:00, 10:30 a 14:00. Podrobnosti i případné změny budou včas uveřejněny na vývěskách.
Snahy o zlepšení stavu našich kostelů jsou letos věnovány opravě západního průčelí lodi farního kostela a snad i restaurování
několika movitých památek z interiéru. V těchto dnech je dokončována výroba laviček pro poutní kostel. O realizaci této odvážné
myšlenky se zasloužil pan Josef Hanold za pomoci syna Radka, pana Josefa Macháčka, Jana Ondráčka a Jana Novotného. Na
samotném poutním místě došlo v souvislost s dlouhodobě nízkým stavem pramene k odkrytí svatoanenské studánky. Nákladem
obecního úřadu byla vyměněna výtoková trubka, byl proveden archeologický průzkum rezervoáru. Velký mementem se ukázal fakt,
že původní hladina dosahovala téměř úrovně podlahy a jednotlivé otvory v postupně klesající výšce dokládají dlouhodobý trend
úbytku vody. Alespoň pro dílčí zlepšení poměrů v interiéru bude přeložena podlaha a poškozené desky i betonové vysprávky budou
osazeny novými díly. Při této příležitosti byla rozšířena drenáž před hlavním vchodem a připravena navazující průchodka po
základem stavby až do vlastní studánky. Neuváženost tohoto našeho kroku se projevila během přívalového deště, kdy došlo ke
kontaminaci studánky povrchovou vodou. Proto bude nutné dotčený vnější základ kaple zatěsnit. Bohužel nedůvěra ze strany
obecního úřadu nedovolí osobám zodpovědným za tento stav (Jan Novotný ml. a st.) pomoci s nápravou.
Jan Novotný ml.

****************************************************************************************************************************
◦•● Z ČINNOSTI SPOLKŮ ●•◦
K POSTUPU

NA

REPUBLIKU CHYBĚLO 39 SETIN
SEKUNDY!!!
● Rozhodla jsem se, že tento článek
začnu největším sportovním úspěchem
letošního jara. Zkuste si představit časový
úsek 0,39 sekund. Těžké, že? Přesně
tolik chybělo Honzovi Šidlákovi k postupu
na celorepublikové kolo hry Plamen
v kategorii dorostenci jednotlivci. V této kategorii se soutěží ve
třech disciplínách – běh 100 m s překážkami, dvojboj a test
v oblasti PO. Vše začalo velmi napínavými souboji na okresním
kole v Havlíčkově Brodě, kde Honza bojoval, dokud se
neblýsklo zlato, čímž si zasloužil postup na krajské kolo do
Velkého Meziříčí. Na tamním krásném atletickém stadionu se
Honza vybičoval k dalším skvělým výkonům, šel do toho „po
hlavě“, ale bohužel mu na první a zároveň postupové místo
chybělo oněch 0,39 s v běhu na 100 m s překážkami. 2. místo
v konkurenci 9 nejlepších z celého Kraje Vysočina je ale
SUPER výsledek.
● Dále budu pokračovat ostatními jarními aktivitami a
soutěžemi. Jaro jsme tradičně začali pracovně. Pomohli jsme
s pálením klestí u koupaliště, sbírali jsme odpadky při akcích
Čistá Vysočina a Čistá Sázava a jedno sobotní dopoledne jsme
věnovali sběru kamení.
● Celou zimu všechny týmy poctivě trénovaly. První možnost
změřit své síly se soupeři jsme měli na dětském obvodovém
kole hry Plamen, které se uskutečnilo v sobotu 6. května na
domácí půdě za účasti 7 mladších a 5 starších družstev. Za
mohutného povzbuzování rodičů i ostatních fanoušků se
podařilo potřetí zopakovat zlato v obou kategoriích a k tomu
navíc přidat skvělé 4. místo mladších B. Mladší Áčko i starší
suverénně obsadili první místa ve všech disciplínách. Mladší
Béčko velmi překvapilo hlavně 2. místem ve štafetě 4 x 60
metrů a ukázalo, že od příští sezóny dokáže plnohodnotně
nahradit Áčko, které přestoupí do kategorie starších. Starší na
začátku své poslední sezóny v tomto složení ukázali, že to
všem ještě pořádně natřou.
● Okresní kolo v Havlíčkově Brodě se také neslo v duchu
jednoznačného vítězství pohledských týmů mezi 12 družstvy
v každé kategorii. Mladší již dále nepostupují, starším se splnilo
tajné přání postoupit ještě naposledy na krajské kolo. To se
konalo v sobotu 10. června ve Velkém Meziříčí. Soutěžilo se

v šesti disciplínách – závod požárnické všestrannosti, štafeta
dvojic, štafeta 4 x 60 m, štafeta CTIF, požární útok a útok CTIF.
V konkurenci 10 nejlepších družstev z celého kraje jsme
vybojovali pěkné 7. místo a navíc jsme přivezli pohár za 1.
místo v závodu požárnické všestrannosti, kterého si velmi
ceníme. Všichni, kdo ve Velkém Meziříčí soutěžili, včetně
trenérů Jiřího Tecla a Jakuba Vašíčka, zaslouží poděkování za
perfektní reprezentaci našeho sboru, obce i celého
havlíčkobrodského okresu.
● Svou okrskovou soutěž za sebou mají i dospělí. Po pětileté
pauze na této soutěži pohledské holky vybojovaly 1. místo a
k tomu ještě 1. a 2. místo v běhu jednotlivců na 100 metrů
s překážkami. Veteráni nad 40 let se starou mašinou „osmičkou“
obhájili loňské prvenství. V kategorii mužů k obhajobě bohužel
nedošlo, v požárním útoku měli neplatný pokus.
● První závody za sebou má i dětská a dospělácká liga.
Uvidíme, jak se v letošní sezóně bude dařit. Letošní novinkou
HB Rebel ligy je soutěž v kategorii dorostu, kde soutěží
smíšená družstva kluků a holek od 15 do 18 let. První kolo
v Žižkově Poli naši vyhráli. Muži se zúčastnili pohárů
v Chotěboři, kde skončili na 2. místě a v Olešence, kde zvítězili.
● A co nás čeká v nejbližší době? V pátek 23. června se
v Pohledu uskuteční třetí ročník nočního poháru v útoku
dospělých. V minulých letech jsme byli potěšeni velkou
diváckou účastí, proto přijměte naše pozvání, abyste i letos
přišli fandit našim týmům. Hned v sobotu po noční soutěži se
budeme prezentovat na dětském dni pořádaném SRPD. Děti
před prázdninami čekají ještě další dvě kola turné, dospěláky
několik soutěží a HB Rebel liga v průběhu celého léta. Na
začátku prázdnin se uskuteční sportovní soustředění pro děti
v Bystřici nad Pernštejnem. Tuto akci podpoří Kraj Vysočina
dotací z Fondu Vysočiny. O pouti se opět postaráme o
parkování v blízkosti areálu u Svaté Anny.
●
Svůj
příspěvek
zakončím
poděkováním
firmám
Českomoravský štěrk, a.s. a Osiva, a.s. za dovoz vody na
požární útok, Obci Pohled za spolupráci a poskytnutí prostoru
pro tréninky i soutěž, Zámku Pohled za poskytnutí prostorů pro
tréninky a všem našim fanouškům a příznivcům.
Za všechny hasiče přeju dětem hezké prázdniny a dospělým
příjemné léto.
Aneta Kudlová

TJ SOKOL POHLED
● Čas letí jako voda a máme tu další číslo Pohledských
listů. Od posledního vydání se toho v našem spolku
událo mnoho, ať už na poli sportovním, nebo
v provozním zázemí. Sportovně se nám moc nedaří, ale
věříme v lepší zítřky. Přicházejí totiž noví či staronoví
hráči a také vznikl projekt Mládež 2018 (podrobněji
níže).
● A tým - Bojuje ze všech sil o udržení 1.A třídy a zisk
prozatím 13 bodů na jaře je toho důkazem. Kolektiv má
zdravého ducha a všichni táhnou za jeden provaz. Od zimní
přípravy jsme do Áčka posunuli bratry Hospodkovi a ti
nabídnutou šanci chytili, jak se říká, za pačesy a získali své
místo v základní jedenáctce. Výsledkově jsme sice vyhořeli
v Kamenici nad Lipou a v Pacově, jinak je to o poznání lepší než
na podzim. O nesestupové příčky se pereme s Havlíčkovou
Borovou, Polnou a Luky nad Jihlavou. Občas to připomíná boj
s větrnými mlýny, ale budeme bojovat do samého konce.
Prozatím mají sestupovat 3 týmy. O to více mrzí ztráta doma
s H. Brodem, kdy jsme vedli 2:0 a prohráli 4:2, a také doma
s Chotěboří, kdy jsme prohráli spornou penaltou 2:1. Zbývají
odehrát 2 zápasy doma s Leštinou a poslední zápas v Havl.
Borové.
● B tým - Béčko bojuje s malým počtem hráčů a zápas ve
Štokách je toho důkazem. Za stavu 8:0 byl v 65. minutě zápas
ukončen pro nedostatečný počet hráčů Pohledu. V dalších
zápasech Béčku vypomohli hráči z Áčka a Milan Klement, který
sundal kopačky z hřebíku. Béčko je momentálně na 3. místě
tabulky IV. třídy skupiny A. Jen tak dále a doufejme v lepší další
sezonu.
● Žáci - Naši žáci prochází současnou sezonou se střídavými
úspěchy. Na jedné straně vypomáhají starší hráči dorostu, na
druhé přicházejí hráči z přípravky (Moučka, Šikner, Ledvinka,
Merunka). Ale kluci se s tím perou statečně. Důkazem byl zápas
s Habry, které jsou s náskokem první o 10 bodů. Stav zápasu byl
ještě v 57. minutě 11:6 pro nás, ale Habry pak výsledek otočily
na 11:12. Žáky čeká poslední zápas o 5. místo s Leštinou.
● Dorost - Dorost už svoji soutěž dohrál a skončil na 7. místě.
Kluci celé jaro bojovali s malým počtem hráčů, čemuž také
odpovídaly některé výsledky (s Bory 0:18).
● Ze Sokolího hnízda
Podali jsme individuální žádost na obec Pohled o poskytnutí
mimořádné dotace na rekonstrukci hřiště. Rekonstrukce hřiště
byla plánovaná na začátek jara, ale z důvodu vypadnutí
strategického partnera jsme ji museli posunout na léto. I proto
jsme nakonec s žádostí o finance oslovili obec. Kvůli vzniku
projektu Mládež 2018 bychom neradi od projektu rekonstrukce
ustupovali, protože bychom naší mládeži rádi vytvořili
odpovídající zázemí a hrací plochu.

Pouť 2017
V pátek a v sobotu proběhnou tradiční taneční zábavy
v našem areálu. V pátek zahraje skupina EMIL a
v sobotu skupina Baron beat.
Nově budeme provozovat stánek s občerstvením na
pouti u Sv. Anny. Bude se točit výborný zlatavý mok,
nealko a v udírně budou viset výborné klobásky.
● Sobotní odpoledne s dechovkou v rámci poutě jsme
nuceni kvůli kolidování s koncertem v kostele přesunout na 12.8.
2017. Zahraje kapela LESANKA.
● Mládež 2018
Podpisem Memoranda o spolupráci vznikne historický mezník
pro budoucnost fotbalu v Pohledu, České Bělé a Dlouhé Vsi.
Tyto oddíly se dohodly na spolupráci v oblasti mládeže od nové
sezony 2017/2018. Cílem vzniku této mládežnické akademie
v našem mikroregionu je:
1) Postavit mužstva do plnohodnotných soutěží mládeže (ne
soutěže o zmenšeném počtu hráčů).
2) Dát mužstvům větší kvalitu a intenzitu tréninkového procesu,
kvalitní trenérské a tréninkové zázemí.
3) Postupně se dostat do kvalitnějších krajských soutěží.
Pro tento projekt byl zřízen transparentní účet, aby financování
tohoto projektu bylo viditelné a průkazné.
Jsou podány přihlášky do nového ročníku a máme přislíbeno
zařazení do krajské 1. A třídy starších žáků a dorostu. Fakta
budou známa po losovacím aktivu 27.6. 2017 v Polné.
Jan Růžička ml.
"Vyjádření předsedy oddílu TJ Sokol Pohled, z. s. ke stažení
žádosti o individuální dotaci na opravu hřiště TJ Sokol
Pohled, z. s."
Na společné schůzce zástupců spolku a obce nám zastupitelé
vyjádřili svoji podporu a naznačili, jaké jsou možnosti obce při
realizaci našeho záměru. Zároveň také navrhli celou záležitost
ještě více vzájemně projednat a odsunout realizaci projektu na
jaro 2018. Tuto skutečnost také výkonný výbor zohlednil ve
svém rozhodnutí o stažení žádosti o dotaci.
Na základě rozhodnutí výkonného výboru našeho spolku ze dne
11. června 2017 jsem se tedy rozhodl, že dne 13. června 2017
stáhnu naši žádost o individuální dotaci na opravu hřiště, kterou
jsem za spolek podal na OÚ Pohled dne 20. května 2017.
Za Výkonný výbor TJ Sokol Pohled, z. s.
Lukáš Sobotka

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
● 14. 4. 2017 jsme se společně se SRPD zapojili do projektu Čistá Vysočina.
Počasí přálo nejen nám, ale i úlovkům, které jsme sesbírali. Děkujeme všem
zúčastněným červenokřižáčkům a jejich rodičům za pomoc při sběru odpadků
v našem okolí.
● 9. 5. 2017 se konala v Havlíčkově Brodě okresní soutěž v první pomoci,
kam jsme vyslali i naší hlídku za první stupeň ve složení: Barča Horní
(kapitánka), Luky Pokorný, Mára Langer, Anička Čermáková a Míra Krpálek. Sice se nám
nepodařilo zaútočit na medailové pozice, ale to nevadí, protože celkové rozdíly mezi jednotlivými
hlídkami byly opravdu nepatrné. Ta naše se umístila na krásném pátém místě, k čemuž našim
malým záchranářům moc gratulujeme. Více se dařilo v soutěži druhého stupně, kde byl v týmu za
ZŠ Štáflovu náš člen Petr Eis. Jejich hlídka skončila na krásném prvním místě, a postoupili tak na
kraj. V této soutěži jim bohužel první místo uteklo o pár bodů, i tak získali perfektní druhé místo.
Na soutěži pomáhali naši starší členové také s organizací. Dále děkujeme paní Janě Čermákové
za doprovod a dozor při konané akci.
● (Na fotografii z nacvičování na soutěž: Verunka Čermáková, Amálka Váchová)
● 20. 5. 2017 jsme opět po roce zavítali do dětského domova v Nové Vsi u Chotěboře. Pro děti jsme si připravili ukázky první pomoci
(maskování, obvazová technika, resuscitace nebo gerontooblek). Největším překvapením pro nás i pro děti z dětského domova byl
koncert skupiny Jelen. Na konci koncertu jsme mohli při autogramiádě nasbírat podpisy a také se se skupinou nechat vyfotografovat.
● A co nás čeká v nejbližší době?

17. 6. 2017 republikové kolo v první
pomoci.
Zde
budeme
pomáhat
s organizací (technické zázemí, figuranti,
hostesky i rozhodčí).
20. 6. 2017 navštívíme naši pohledskou
mateřskou
školu,
kde
povedeme
Preventivní den.
24. 6. 2017 se koná dětské zábavné
odpoledne, kde i my budeme mít svůj
stánek.
Určitě
nás
navštivte.
V odpoledních hodinách za námi přijede i
Kuba Novák s jeho kurzem sebeobrany,
který si určitě nenechte ujít.
12. – 19. 8. 2017 jdeme společně s ČČK
Havlíčkův Brod na tábor, který bude ve
znamení letních a zimních olympijských
her. Moc se na něj s dětmi těšíme.
Přejeme vám krásné slunečné léto a
hlavně bez úrazů!
Aneta Eisová

SRDP OBCE POHLED
Pedig - 25.3. se pod vedením pí Jagošové konalo jarní pletení z pedigu. Tentokrát se nás sešlo 15 a upletli jsme si krásné ošatky a
zápichy ve tvaru zajíčků a kuřátek.
Zámecké Velikonoce - V sobotu 8.4. se stal pohledský zámek místem, kam se lidé přišli podívat na výstavu a tvořivé dílny
s velikonoční tematikou. Letošní ročník této akce přilákal 88 dětí a 155 dospělých. Dílničky nabízely možnost uplést si pomlázku,
ozdobit velikonoční vajíčka různými technikami,
zhotovit řadu krásných velikonočních dekorací. Do
výroby se s radostí zapojily děti i jejich rodiče a
prarodiče. V zámeckých chodbách byla umístěna
malá výstava - velikonoční atmosféru navodily
ukázky perníčků, mazanců a beránků, forem k jejich
pečení, které používaly naše babičky, a dalších věcí
tematicky spojených s jarními svátky. K zakoupení
byly krásně nazdobené perníčky, dekorace
háčkované nebo vyrobené ze slámy, pedigu nebo i
papíru.
V Zajdově cukrárně si všichni pochutnali na kávě,
domácím cukroví a pečivu. Pekli jsme pro vás opět
s láskou a letos výhradně z havlíčkobrodské mouky.
Určitě i proto bylo cukroví výborné a společnosti
MLÝN Havlíčkův Brod spol. s r.o. tímto za
sponzorský dar velmi děkujeme.
Překvapením letošního ročníku byly naše tři
kuchařinky, které ve své kuchyni nabízely
návštěvníkům řadu staročeských velikonočních jídel
– ochutnat jsme mohli např. hlavičku, pučálku,
šumajstr nebo kočičí tanec. Kuchařinky měly velký
úspěch a určitě se s nimi setkáme i za rok.
Na výzdobě výstavních prostor se svými výtvory
velkou měrou podílely i děti z mateřské školy v Pohledu, výrobky svých žáků zapůjčily také ZŠ Štáflova z Havl. Brodu a MŠ a ZŠ
Česká Bělá, tedy základní školy, které navštěvují pohledské děti.
Touto cestou ještě jednou děkujeme všem, kteří se na uskutečnění akce podíleli zapůjčením předmětů k vystavení, a všem
dobrovolníkům, kteří nám s přípravou i v průběhu celé akce nezištně pomáhali.
Čistá Vysočina, Čistá řeka Sázava - 14. 4. jsme se společně s dalšími místními spolky a občany sešli k úklidu naší obce a okolí v
rámci akcí Čistá Vysočina a Čistá řeka Sázava. Počasí přálo, dospělých i dětí byl velký počet, a proto nám šla práce rychle od ruky.
Odpadků také bylo méně než v minulých letech, a to je dobře! Všem za účast děkujeme.

Čarodějnice - 30. 4. jsme jako každý rok pořádali pálení čarodějnic. Letos se děti a dospělí v doprovodu kouzelných bytostí vydali na
trasu za splněním různých úkolů. Poslední úkoly plnily děti na faře. Ta se pro toto odpoledne stala sídlem čaroděje a jeho družiny.
Odtud také posléze vyrazil průvod do středu obce, kde již byla připravena hranice s originální čarodějnicí čtenářkou, tradičně z dílny
Jiřího Šidláka. Další program byl v režii lidí a hlavně pejsků z Canisterapeutického sdružení Kamarád, z.s. – ukázky práce se psy se
všem moc líbily a dokonce i děti si mohly různé „psí kusy“ se čtyřnohými kamarády vyzkoušet. Počasí se vydařilo a výborně se bavily
děti i dospělí. Po setmění vystoupilo společenstvo meče a ohně Novus Origo se svou fire-show, které se tak postaralo o perfektní
závěr celkově vydařené akce.
PŘIPRAVOVANÉ AKCE
24.6. – Velké zábavné odpoledne - Ve spolupráci s ostatními místními spolky připravuje na sobotu 24.6. „Velké zábavné
odpoledne“. Těšit se můžete na bohatý program pro děti i dospělé. Součástí budou i ukázky sebeobrany krav maga s Jakubem
Novákem, které se nemohlo uskutečnit v původně plánovaném květnovém termínu. Akce startuje ve 14 hodin na prostranství ve
středu obce. Těšíme se na vaši návštěvu!

Kola 2017 - 1.7. - 4.7. se ve spolupráci s SDH Pohled uskuteční cyklovýlet do Bystřice nad Perštejnem a okolí. Aktuální informace o
volných místech a dalších podrobnostech vám poskytne p. Ondráček (tel. 721462109) nebo p. Šidlák (tel. 724025505).
Zájezd - 16. 9. pořádá SRPD zájezd do Znojma. Znojmo je historické město s řadou zajímavostí, např. tamní podzemí je jedním
z nejrozsáhlejších podzemních labyrintů ve střední Evropě. V termínu našeho výletu však ve městě probíhá také Znojemské
historické vinobraní s bohatým programem pro děti i dospělé (www.znojemskevinobrani.cz). Pro děti bude cílem hlavně pohádková a
herní zóna a historický průvod krále Jana Lucemburského s chotí a dvořany. Odjezd je plánovaný na 7:00, cena zájezdu 200 Kč pro
nečleny, 100 Kč pro členy, děti do 15 let (včetně) jedou zdarma. Hlásit se můžete u p. Ondráčka nebo p. Šidláka. Pojeďte, bude to
super!
Dále pokračuje sběr starého papíru, vždy 1. sobotu v měsíci – tedy 1.7., 5.8. a 2.9.

MYSLIVECKÝ SPOLEK POHLED
Červen je měsícem myslivosti a ochrany přírody. V honitbách se vyskytuje mnoho mláďat a to nejen zvěře
drobné a spárkaté, ale také ostatních volně žijících živočichů. Právě v této době vznikají citelné škody na zvěři
vlivem predátorů, toulavých psů a koček nebo také hospodářskou činností člověka.
Večerní procházky nemyslivecké veřejnosti se svými pejsky po honitbě, cykloturistika nebo nově se objevující
"čtyřkolky" představují především v příměstských oblastech velký problém, který je i přes oporu v zákoně v praxi
obtížně řešitelný.
V červnu probíhají sklizně pícnin a travních porostů, které jsou většinou vhodnou krytinou pro zvěř a její
mláďata. Spolupracujme proto aktivně se zemědělci a činíme opatření vedoucí k minimalizaci ztrát na zvěři. Vhodné je používat
několik typů plašičů - od zvukových, přes zrakové či pachové až po aktivní procházení ploch se psy a vyhánění zvěře, což
praktikujeme v naší honitbě.
Červen je obdobím přípravy kvalitního objemového krmiva pro zvěř. Vhodné je luční seno s bohatou skladbou bylin nebo letnina.
Nejenom přípravě, ale také uskladnění věnujeme maximální pozornost. Usušené seno můžeme prosolit a uskladnit na vhodném
suchém místě, letninu svážeme do snopků a zavěsíme na suché vzdušné místo.
Z hlediska loveckého pokračujeme v lovu průběrných srnců I. věkové třídy. Je vhodné odlovit také srnce II. a III. věkové třídy, kteří
jsou do chovu nežádoucí, a u nichž nechceme, aby se nám dostali do říje. Dále se věnujeme lovu celoročně nehájených druhů zvěře.

Červen - měsíc myslivosti - využijeme vhodně také k propagaci
myslivosti, ochrany přírody na tradiční dětském dnu konaném
v Pohledu 24.6.
Za MS Pohled Jiří Polák

Český zahrádkářský svaz
ve spolupráci s Římskokatolickou farností Pohled
srdečně zve všechny občany
na

ZPRÁVY Z ČZS
V sobotu 29. 7 a v neděli 30. 7 zahrádkáři opět
pořádají tradiční výstavu květin v prostorách
pohledského zámku. Výstava bude otevřena od 8
hodin. Podrobnosti budou uveřejněny v dostatečném
předstihu na plakátech.
ČZS Pohled pořádá v sobotu 26. 8. zájezd na
výstavu květin do Čimelic. Tato krásná výstava se pořádá jednou
za dva roky v areálu zahradnictví „Zámecká zahrada Čimelice“.
Přesný program zájezdu včetně času odjezdu bude ještě
upřesněn ve vývěsce.

KLUB DŮCHODCŮ

KONCERT
Žesťového kvintetu
Hudby Hradní stráže a Policie ČR
v sobotu 29. 7. 2017 od 14:00 hodin
v kostele sv. Ondřeje v Pohledu
Skladby J. S. Bacha, G. F. Händela, W. A. Mozarta
a dalších zahrají

Jarní výlet našeho klubu směřoval na jižní Moravu. Při cestě
z divadelního představení nám p. Pytlík, řidič autobusu, který nás
Pavel Hromádka – trubka
měl vézt i na výlet, oznámil, že ze zdravotních důvodů
Jiří Bachtík – trubka, křídlovka
s ježděním končí. Museli jsme narychlo shánět jiného řidiče, ale
Pavel Jirásek – lesní roh
povedlo se, i když jsme museli změnit datum výletu z 2. června
Jan
Triebenekl – trombón
na 4. května 2017.
Josef Tomášek – tuba
Vzhledem k tomu, že jsme jeli po dálnici, kde se někdy nechají
očekávat i velká zdržení kvůli opravám, musel být tomuto
přizpůsoben i program. Cesta po dálnici však nakonec byla
Koncert financuje ČZS Pohled
plynulá do Valtic i zpět.
Na zámku ve Valticích nám přehodili čas prohlídky na
dopoledne, a protože plánovaná prohlídka bylinkové zahrady nevyšla (byla zavřená kvůli probíhající změně majitele a dalším
problémům), dohodli jsme se, že se po obědě ve Valticích zastavíme v Mikulově.
Přestože ráno při odjezdu na výlet vypadalo nebe všelijak, nakonec nám počasí opět přálo, den byl jako vymalovaný. Ta naše země
je skutečně krásná, i když místy bylo vidět, že letošní jarní mrazíky na některých místech přírodu dost poničily.
Červnové posezení před prázdninami se konalo jako obvykle na hřišti. Dešťová přeháňka nám posezení nezkazila, klobásy, které
nám připravili p. Moučka, p. Šikner a Rérych, byly vynikající. Moc děkujeme.
Protože se blíží prázdniny a dovolené, přejeme všem, ať si tuto dobu užijí v klidu a pohodě.
Marie Machová

◦•● KNIŽNÍ VYDÁNÍ POHLEDKSÝCH POVĚSTÍ ●•◦
Historie byla velkým koníčkem kronikáře, dokumentaristy a fotografa pana Františka Hladíka. Pan František Hladík vedl s velkým
úspěchem kroniku naší obce již od roku 1965. V roce 1980, v soutěži obecních kronik, získal první místo a kronika z Pohledu byla
vystavena dokonce v Národním muzeu v Praze. Po celý svůj život ale také sbíral, sepisoval a ilustroval knihy inspirované osudy,
událostmi, povídkami či vyprávěními obyvatel naší vesnice a jejího okolí.
Jeho sesbírané pověsti o Pohledu mě provázely již od dětství. Moc ráda jsem je četla, ale přiznám se, že jsem je nikdy neviděla
všechny pohromadě a nikdy nevěděla, kolik jich vlastně je. Vždy byly přepisované psacím strojem přes kopírák na průklepovém
papíru (aby se napsalo co největší množství kopií – tehdy tiskárny ještě nebyly).
Při oslavách založení naší obce jsem konečně uviděla celou kroniku, vybrala z ní několik pověstí a v rámci programu oslav byly tyto
pověsti čteny veřejně jako součást programu. Měly velký úspěch. V davu jsem zaslechla: „Prosím Tě, já bych si je okopírovala.“…A
tak jsem dostala nápad.
Konec! Dost bylo kopírování.
A podařilo se! Za laskavého svolení paní Hladíkové vyjdou pohledské pověsti konečně důstojně - knižně. Žádná brožurka. V krásné
pevné vazbě doplněné ilustracemi. Rádi bychom tedy uspořádali důstojný křest knihy.
Pan Hladík v osmdesátých letech zavedl v Pohledu kulturní pondělky – kdy se promítaly diapozitivy a komentáře k nim četla paní
Marta Kubišová, která v tu dobu v naší obci žila. V tuto dobu spolu úzce spolupracovali. Paní Kubišovou jsme požádali o kmotrovství
knihy. Prozatím nevíme, zda kmotrovství přijme, nebo bude-li jí vyhovovat alespoň jeden z našich navrhovaných termínů. Zatím jsme
ve stadiu čekání na její odpověď a předběžně prozradím, že bychom knihu rádi pokřtili v době svatoanenské pouti, nejpozději do
konce prázdnin. Slibuji, že se o termínu dozvíte v nejbližší možné době.
Yvonna Kršková

◦•● VYHLÁŠKA OBCE POHLED O NOČNÍM KLIDU ●•◦
Jelikož se blíží tradiční pohledské letní akce (dětský den, hasičské soutěže, pouťové zábavy), které se ne vždy setkávají
s pochopením občanů kvůli hlučnosti v pozdních večerních hodinách, otiskujeme plné znění vyhlášky obce Pohled, přijaté v listopadu
2016, která pro tyto akce vymezuje kratší dobu nočního klidu.
Obecně závazná vyhláška obce Pohled č.1/2016,
o nočním klidu
Zastupitelstvo obce Pohled se na svém zasedání dne 27.10.2016 usnesením č. 6/16, bod 2b, usneslo vydat na základě ustanovení §
10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na
základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Čl. 1 - Předmět
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší
nebo žádnou než stanoví zákon.
Čl. 2- Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.1

Čl. 3- Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší
1) Doba nočního klidu se vymezuje od 02.00hod. do 06.00 hod. hodin, a to v následujících případech:
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna;
b) v době konání tradiční akce Dětský den, termín červen, sobota nebo neděle
c) v době konání tradiční akce Pohádkový les, termín září, sobota nebo neděle
2) Doba nočního klidu se vymezuje od 03.00hod. do 06.00 hod. hodin, a to v následujících případech:
a) v době konání tradiční akce Pálení čarodějnic, termín duben/květen
b) v době konání tradiční akce Noční hasičská soutěž, termín červen, pátek nebo sobota
c) v době konání tradiční akce Ukončení fotbalové sezóny TJ Sokol Pohled, termín červen, pátek nebo sobota
d) v době konání tradiční akce Svatoanenská pouť, termín červenec/srpen, pátek a sobota
e) v době konání tradiční akce Vinobraní TJ Sokol Pohled, termín září/říjen, sobota
2) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1 této obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna obecním úřadem
na úřední desce minimálně 7 dnů před datem konání.
Čl. 4 - Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
1
dle ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, platí, že: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od
22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné
akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.“

◦•● INFORMACE
ROUŠTAN ●•◦

K OBCHVATU

Text byl zpracován podle informační brožury
Ředitelství silnic a dálnic Silnice I/34
Rouštany-Pohled, vydané v 04/2017.
Stávající vedení trasy a technické parametry
silnice
v některých
úsecích
nevyhovují
současné dopravní zátěži. Jedním z těchto
míst je i místní část obce Pohled nazvaná
Rouštany. Intenzita silničního provozu byla pro
výhledový rok 2025 stanovena takto: 2800
nákladních a 8300 osobních vozidel za 24
hodin.
Na předmětnou stavbu byla vypracována
dokumentace „EIA“ o posuzování vlivů na
životní prostředí. Z tohoto posudku vyplývá, že
z možných variant řešení je právě tato
varianta jako nejpřijatelnější s ohledem na
ochranu vodních zdrojů a bydlení. Současně
s dokumentací pro stavební povolení byla
vypracována hluková a rozptylová studie.
Hodnoty imisí zjištěných v rozptylové studii
jsou pod úrovní příslušných limitů. Navržená
protihluková opatření snižují úroveň hluku ve
vztahu k obytné zástavbě pod limity dané hygienickou vyhláškou.
Stavba je realizována bez dělení na etapy od předání staveniště po kolaudaci a uvedení do provozu bez přerušení. V úsecích, ve
kterých přeložka silnice I/34 navazuje na stávající komunikace, bude realizace probíhat po polovinách, při zachování silničního
provozu. Na začátku úpravy (od Havlíčkova Brodu) bude zřízena krátká objížďka.
Přeložka silnice I/34 mezi obcemi Rouštany a Pohled prochází v převážné délce své trasy po zemědělsky využívaných pozemcích
mimo zastavěné území. Ve střední části trasy je silnice vedena přes údolí Rouštanského potoka, kde kříží stávající silnici III/034422 a
zamokřené území, kde byl rybník. Na začátku a konci úpravy navazuje nová silnice v délkách několika set metrů na těleso stávající
silnice. Navrhovaná přeložka silnice I/34 je v délce 2888 metrů. Na trase se nachází tři úrovňové křižovatky. Dvě křižovatky řeší
napojení veřejně přístupných účelových komunikací na silnici I/34 a jedna styková křižovatka napojuje silnici I/19 (směr Pohled, Žďár
nad Sázavou) na silnici I/34 (Havl. Brod – Ždírec nad Doubravou). Na silnici I/19 je navržena okružní křižovatka, která umožní
připojení nově vznikající průmyslové zóny. Stavba dále obsahuje jeden mostní objekt, který převádí silnici I/34 přes údolí
Rouštanského potoka (v části údolí přes bývalý rybník) Jedná se o silniční most o třech polích konstrukce ocelobetonové spražené
(Tato stavba bude určovat časovou náročnost výstavby).
Místní komunikace dotčené novou trasou silnice jsou překládány, křížení silnic I/34 a III/03422 (směr Jilemník) je mimoúrovňové
v rámci mostního objektu. Napojení silnice III/03422 je řešeno přes okružní křižovatku a silnici I/19. Stávající autobusové zastávky
byly přemístěny na přeložky silnice I/34 a I/19. Zastávky v prostoru místní části Sv. Anna bydou na silnici I/34 zrušeny z důvodu
minimálního využití a nemožnosti splnit vyhlášku č. 398/2009 Sb. Územím stavby prochází plynovody o velmi vysokém tlaku (tranzitní
plynovod), vysokotlaký plynovod a středotlaké plynovody, vodovod, nadzemní vedení nízkého napětí a kabely SEK. Stavba silnice
zasáhla na několika místech do vzrostlé zeleně, která musela být v nezbyném rozsahu zlikvidována. Jednalo se o stromořadí podél
stávající silnice v místech napojení, dále o úvozovou cestu s porostem vzrostlých topolů a les na svahu podél levého břehu
Rouštanského potoka. Silně zamokřená a občasně zaplavovaná niva potoka byla dříve využívána jako louka v dolní části nad
stávající silnicí I/34 byl vybudován rybník, který je v současné době zcela zanesen. V budoucnosti se uvažuje s jeho obnovou.
Ředitelství silnic a dálnic dále konstatuje, že kromě zásahů do stávajících inženýrských sítí nedojde k ovlivnění žádných stávajících
staveb ani zařízení.
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