4/2017

Čtvrtletník

20. prosince 2017

Vážení občané,
přejeme vám o nadcházejících vánočních svátcích spoustu
pohody a času stráveného se svými rodinami a blízkými,
pod stromečkem ať najdete nejen dárky, ale také
spokojenost, a v novém roce 2018 přejeme především pevné
zdraví,
zdraví, mnoho štěstí, úspěchů a tolerance
Zastupitelé obce a redakční rada Listů
◦•● INFOKOUTEK ●•◦
ANEB CO SE CHYSTÁ V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ
● Místní akční skupina Havlíčkův kraj a Městys Nové Veselí
srdečně zvou na 9. ročník vánoční výstavy spojené se soutěží
o nejhezčí stromeček „Havlíčkova kraje“ Bez stromečku nejsou
Vánoce. Výstava se uskuteční v prostorách budovy úřadu
městyse Nové Veselí, od 20. 12. do 22. 12. 2017, od 27. 12. do
29. 12. 2017, vždy v úředních hodinách: st 7:30 – 17:00, čt 7:30
– 15:30, pá 7:30 – 14:30. V sobotu 23. 12. bude výstava
otevřena od 13:00-16:30. Za Pohled soutěží stromeček
nazdobený členy Českého červeného kříže.
● Bohoslužby v kostele sv. Ondřeje: 23. 12. Mše sv. - 4.
neděle adventní, zdobení kostela, 24. 12. od 21:00 Mše sv. Vigilie Narození Páně, 25. 12. od 9:00 Mše sv. – Boží hod
vánoční, 31. 12. od 9:00 Mše sv. - poděkování za prožitý rok, Te
Deum, 1. 1. 2018 9:00 Mše sv. – Slavnost Matky Boží Panny
Marie, 6. 1. 2018 od 8:00 Mše sv. – Slavnost Zjevení Páně.
● V úterý 26. 12. ve 14:00 začíná před kostelem sv. Ondřeje v
Pohledu tradiční Putování za betlémskou hvězdou.
● Veřejné bruslení pro pohledské občany je objednáno na
neděli 31. 12. 2017 na zimním stadionu v Havlíčkově Brodě, od
13.00-14:30. Bližší informace uvnitř čísla.
● SDH navazuje 1. 1. 2018 na staronovou tradici vítání nového
roku Novoroční vycházkou. Přijít může každý, kdo chce přivítat
nový rok pohybem na čerstvém vzduchu. Sraz je ve 14:00 u
hasičské zbrojnice.
● První svoz komunálního odpadu začíná v roce 2018 ve
středu 3. 1., a poté vždy po čtrnácti dnech, tedy každý lichý
týden.
● Klub důchodců srdečně zve také nečleny na přednášku
Lukáše Sobotky „Historie železniční stanice a rekonstrukce
kolejí v tunelu Havlíčkův Brod“, která se uskuteční ve středu
3. 1. 2018 od 14:00 v klubovně hasičské zbrojnice v rámci
lednové schůzky klubu.

● 6. a 7. 1. 2018 proběhne v obci tradiční Tříkrálová sbírka,
kterou pořádá již sedmnáctým rokem Charita Česká republika
na pomoc lidem v nouzi. Vedoucí skupiny koledníků je vždy
starší 15 let a je povinen se na požádání prokázat průkazkou.
● SRPD srdečně zve spoluobčany na cestovatelskou besedu
s Martinem Hospodkou „Putování na koloběžce“, která se
uskuteční v pátek 12. 1. 2018 od 18:00.
● I. kolo prezidentských voleb se uskuteční v pátek 12. 1.
2018 od 14:00-22:00 a v sobotu 13. 1. 2018 od 8:00-14:00.
Případné II. kolo se uskuteční v pátek 26. 1. od 14:00-22:00 a
v sobotu 27. 1. od 8:00-14:00.
● TJ Sokol Pohled, z.s. srdečně zve na tradiční sportovní ples
v KD Stříbrné Hory, který se uskuteční 27. 1. 2017. Svoz a
rozvoz účastníků bude zajištěn. Hosty čeká bohatá tombola a
spousta zábavy s kapelou Variace.
● V sobotu 10. 2. 2018 se uskuteční masopustní průvod
pohledských spolků. Akce začne ve 13:00 před obecním
úřadem, kde starosta předá maskám vládu nad obcí. Poté
maškary vyrazí do pohledských ulic. Trasa průvodu bude
upřesněna, sledujte nástěnky a obecní aktuality.
● Výroční členská schůze ČZS Pohled se koná 24. 2. 2018 ve
14:00 v klubovně hasičské zbrojnice. Po projednání spolkových
záležitostí zahraje k poslechu živá hudba a bude podáno
občerstvení. Všichni členové obdrží včas pozvánku.
● 24. 3. 2018 se v prostorách pohledského zámku uskuteční
Zámecké Velikonoce – výstava a dílničky s velikonoční
tématikou. Bližší informace v jarním čísle Listů.

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 30. října 2017
Zastupitelstvo obce schválilo:
● Zastupitelstvo obce příslušné podle §6
odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), schválilo za použití §44
zákona č. 183/2006 S., o územním
plánování a stavebním řádu pořízení
Územního plánu obce Pohled.
● hospodaření a plnění rozpočtu obce
Pohled za tři čtvrtletí roku 2017 a rozbor
hospodaření příspěvkové organizace obce
– Mateřské školy Pohled za tři čtvrtletí roku
2017.
Zastupitelstvo obce rozhodlo:
● o prodeji části pozemku obce v k. ú.
Simtany p. č. 27/26, o výměře 36 m2,
ostatní plocha, jiná plocha, a to ideální ½
paní L. J., Simtany, za dohodnutou kupní
cenu 540 Kč, a ideální ½ paní J. P.,
Pohled, za dohodnutou kupní cenu 540 Kč.
● o prodeji části pozemku obce v k. ú.
Pohled p. č. 26/8, díl „b“, o výměře 7 m2,
stavební, zastavěná plocha, paní M. P.,
Děčín, za dohodnutou kupní cenu 350 Kč a
dále rozhoduje o koupi části pozemku v k.
ú. Pohled, p. č. 24/2, díl „a“ o výměře 4 m2,
od paní M. P., Děčín, za dohodnutou kupní
cenu 200 Kč.
● uzavřít Smlouvu o zřízení věcného
břemene č. E618-S-5337/2017/Much mezi
Obcí Pohled, (povinný) a Správou
železniční dopravní cesty, Praha 1 – Nové
Město, (oprávněný), na akci „GSM-R KolínHavlíčkův Brod-Křižanov-Brno“.
● o záměru užívání pozemků obcí p. č.
147/2 a p. č. 147/12, v k. ú. Pohled, od
Státního pozemkového úřadu, Praha 3.
● o podání žádosti na Ministerstvo kultury
o
zapsání
kapličky
Panny
Marie
v Simtanech, s pozemkem p. č. st. 29 v k.
ú. Simtany, na Ústřední seznam kulturních
památek České republiky.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
● uzavření starostou obce Smlouvy o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a
smlouvy o právu provést stavbu č. IE-122007392/VB/01 mezi Obcí Pohled
(povinná) a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín
IV – Podmokly, (oprávněná), na akci
„Pohled – Simtany, oprava vedení VN
2171“.
● Rozpočtová opatření č. 4/2017, 5/2017
a č. 6/2017.
●
Zápis
z dílčího
přezkoumání
hospodaření obce Pohled za rok 2017,
ze dne 23. 10. 2017, vypracovaný
Odborem kontroly Krajského úřadu Kraje
Vysočina v Jihlavě.
Zastupitelstvo obce stanovilo:
● Zastupitelstvo obce příslušné podle §6
odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), a za použití §47odst. 1
a §55 stavebního zákona, stanovilo Ing.
Milana Klementa zastupitelem obce,
určeným k projednávání Územního plánu
obce Pohled.

Ze zasedání 21. listopadu 2017

Zastupitelstvo obce schválilo:
● zadávací dokumentaci k podání
nabídky na veřejnou zakázku „Obnova
malé vodní nádrže v k. ú. Pohled“
financovanou z Ministerstva zemědělství
z programu 129 290 – Podpora opatření
na drobných vodních tocích a malých
vodních nádržích a z části z veřejných
prostředků zadavatele obce Pohled a
dále
zastupitelstvo
obce schválilo
seznam pěti dodavatelů realizace
zakázky.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
● uzavření dne 21. 11. 2017 starostou
obce nové Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvy o právu provést
stavbu č. IE-12-2007392/VB/01 mezi
Obcí Pohled, (povinná) a ČEZ Distribuce,
a. s., Děčín IV – Podmokly (oprávněná)
na akci „Pohled – Simtany, oprava
vedení VN 2171“ a zrušení smlouvy ze
dne 4. 10. 2017, vyvolané ČEZ
Distribuce, a. s.
● plán inventur pro rok 2017.

Ze zasedání 14. prosince 2017
Zastupitelstvo obce schválilo:
● Dodatek č. 2 Kupní smlouvy ze dne 22.
1. 2007 uzavřené s Miloslav Odvárka
ODAS na zajištění odvozu separovaného
odpadu, mezi AVE Vysočina s. r. o., Žďár
nad Sázavou, a Obcí Pohled.
● Dodatek č. 18 ke smlouvě ze dne 25.
10. 1995 uzavřené s Miloslav Odvárka
ODAS na zajištění odvozu a uložení
tuhého komunálního odpadu, mezi AVE
Vysočina s. r. o., Žďár nad Sázavou, a
Obcí Pohled.
● uzavření Smlouvy o dílo na akci
„Obnova malé vodní nádrže v k. ú.
Pohled“, dle návrhu smlouvy v zadávací
dokumentaci, s vítězným uchazečem
firmou AQUASYS spol. s r. o., Žďár nad
Sázavou.
● Oběh účetních dokladů Obecního
úřadu Pohled s účinností od 1. 1. 2018.
● dle § 84 odst. 2 písm. p, zákona o
obcích vznik pracovněprávního vztahu
mezi
Obcí
Pohled,
a
členkou
Zastupitelstva obce Pohled Martinou
Bořilovou – Dohoda o provedení práce vedení kroniky a kronikářské práce od 1.
1. 2018 do 31. 12. 2018.
● Rozpočet příspěvkové organizace obce
Mateřské školy Pohled na rok 2018 ve
výši 380 695 Kč.
●
Střednědobý
výhled
rozpočtu
příspěvkové organizace obce - Mateřské
školy Pohled, na roky 2019 a 2020.
● Rozpočet obce Pohled na rok 2018 dle
návrhu rozpočtu a zároveň schvaluje
dary a dotace těm osobám a organizacím
ve výši, jak je uvedeno v návrhu
rozpočtu.
● Střednědobý výhled rozpočtu obce
Pohled na roky 2019 a 2020.
Zastupitelstvo obce rozhodlo:
●
získat
bezúplatným
převodem
pozemek do vlastnictví obce p. č. 692/1 o
výměře 188 m2, ostatní plocha, ostatní

komunikace, v k. ú. Pohled od České
republiky – Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, Praha 2 Nové
Město, a zároveň schvaluje smlouvu č.j.
UZSVM/HHB/7493/2017-HHBM v plném
znění (pozemek při výjezdu z obce ve
směru na Dlouhou Ves, naproti
Paušímovým)
● o prodeji části pozemku ve vlastnictví
obce Pohled v k. ú. Simtany p. č. 25/10 o
výměře 132 m2, ostatní plocha, jiná
plocha,
odděleného
geometrickým
plánem č. 109-133/2017, do společného
jmění soukromých osob, za dohodnutou
kupní cenu 3 960 Kč.
● o prodeji části pozemku ve vlastnictví
obce Pohled v k. ú. Simtany p. č. 27/27 o
výměře 46 m2, ostatní plocha, jiná
plocha,
odděleného
geometrickým
plánem č. 109-133/2017, soukromé
osobě, za dohodnutou kupní cenu 1 380
Kč.
● pro rok 2018 o výši místního poplatku
396 Kč/osoba/kalendářní rok za provoz
systému
shromažďování,
sběru,
přepravy,
třídění,
využívání
a
odstraňování komunálních odpadů.
● pro rok 2018 o výši poplatku za stočné
6 Kč/m3.
● o výběru nejvhodnější nabídky
uchazeče na veřejnou zakázku „Obnova
malé vodní nádrže v k. ú. Pohled“, jehož
nabídka byla podle hodnoticích kritérií a
v souladu
s doporučením
hodnotící
komise vyhodnocena jako nejvýhodnější
s nabídkovou cenou 2 499 900 Kč bez
DPH, a to uchazeče AQUASYS spol. s r.
o., Žďár nad Sázavou.
● a souhlasí se zrušením veřejného
telefonního automatu umístěného na
budově obecního úřadu Revoluční 39,
Pohled, v I. pololetí roku 2018 firmou O2
Czech Republic a.s., Praha 4 – Michle.
● uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000
Sb. mezi Obcí Pohled (poskytovatel
dotace) a Tělovýchovnou jednotou Sokol
Pohled, 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 stanovilo:
● dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., (o
výši
odměn
členů
zastupitelstev
územních samosprávných celků, výši
odměn za výkon jednotlivých funkcí členů
zastupitelstev územních samosprávných
celků), svým neuvolněným členům za
výkon funkce odměny za měsíc
v následujících částkách: místostarosta
8 970 Kč, předseda výboru, komise 1 300
Kč, člen výboru, komise 1 300 Kč, člen
zastupitelstva bez dalších funkcí 1 300
Kč. Odměna bude poskytována od 1. 1.
2018.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
● Rozpočtová opatření č. 7/2017 a č.
8/2017

◦•● CO NOVÉHO V OBCI ●•◦
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ

PROVOZ KAMENOLOMU POHLED

Zastupitelstvo obce se po úspěchu s veřejným bruslením
v loňském roce opět rozhodlo zajistit dětem a dospělým o
letošních zimních prázdninách veřejné bruslení na umělé ledové
ploše zimního stadionu v Havlíčkově Brodě. Bruslení je
zamluveno pouze pro pohledské občany na neděli 31. prosince
od 13:00 – 14:30. K dispozici bude šatna pro přezutí bruslí.
Nelze s sebou brát hokejky, protože s hraním hokeje se
nepočítá. Doporučujeme přijít včas, aby bruslaři mohli využít
celou dobu pronájmu stadionu. Na stadionu nebude možné
nechat si nabrousit brusle. Bruslení je pro občany Pohledu
zdarma.

Společnost Českomoravský štěrk, a.s. Mokrá, provozovna
Pohled ukončila výrobu a expedici výrobků 20. 12. 2017.
Odstávka výroby z důvodu údržby a oprav potrvá v závislosti na
počasí do začátku března. Expedice výrobků bude probíhat od 2.
1. 2018.

ADVENTNÍ KONCERT ABSOLVENTŮ SZŠ A VOZŠ
V KOSTELE SV. ONDŘEJE
V pátek 9.12. se v kostele sv. Ondřeje rozezněly krásné hlasy
pěveckého souboru složeného z absolventů brodských
zdravotních škol, kterému naslouchalo 33 posluchačů, z toho 25
z Pohledu. Sbor každoročně absolvuje vánoční koncerty, které
tradičně pořádá pro školu i veřejnost v klášterním kostele sv.
Rodiny v Havlíčkově Brodě. Se svým zpěvem také zavítá do
obcí Herálec, Štoky, Rušínov a nezapomíná ani na nemocné
občany, když pravidelně vystupuje v domově ve Věži, Domově
pro seniory Reynkova a U Panských v Havl. Brodě. Zhruba
hodinový program byl vyplněn především vánočními koledami,
ať už v sólovém nebo sborovém provedení, nechyběly ani
modernější písně. Škoda jen, že se v den konání koncertu sešlo
několik dalších kulturních akcí, kostel byl jen pomálu zaplněn a
všichni si oddechli, když se posluchačů dostavilo přeci jen víc,
než účinkujících.
ZIMNÍ POSYP
Obecní úřad upozorňuje občany, že kamenná drť rozvezená po
celé obci včetně místních částí, je určená výhradně k zimnímu
posypu, a má sloužit po celé zimní období. Je nepřípustné její
rozebírání pro vlastní zájmy několika jedinců. Předem děkujeme
všem ochotným občanům, kteří zmíněnou drť použijí k posypu
uličních úseků při ledovce a náledí.

PREZIDENTSKÉ VOLBY – I. KOLO
I. kolo prezidentských voleb se uskuteční v pátek 12. 1. 2018 od
14:00-22:00 a v sobotu 13. 1. 2018 od 8:00.14:00. Případné II.
kolo se uskuteční v pátek 26. 1. od 14:00-22:00 a v sobotu 27. 1.
od 8:00-14:00. Pro obě kola je volební místnost v zasedací
místnosti Obecního úřadu v Pohledu. Voliči bude umožněno
hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním
pasem České republiky.

OBECNÍ VÁNOČNÍ STROM
Dne 22. listopadu opět nadešel čas příprav na první adventní
neděli a s ní spojené tradiční rozsvěcení vánočního stromu v
centru naší obce. Letos byl nádherný vánoční strom opět
darován našimi občany, a to rodinou Hanoldových z ul. U Štítu.
Na tuto nelehkou práci,
kterou nelze dělat bez těžké
techniky,
poskytla
jako
každý rok společnost OSIVA
a.s. Havlíčkův Brod svůj
nakladač JCB i s obsluhou a
dále byla využita nová
komunální technika obce
Pohled. Zaměstnanci obce
strom profesionálně ukotvili,
skáceli a převezli do středu
obce, kde je jeho umístění
do kovového pouzdra v zemi
tou poslední a nejméně
rizikovou částí celé operace.
Druhý den byly na stříbrný
smrk umístěny žárovky a do
špiče
plné
šišek
byla
vsazena světelná hvězda.
Po slavnostním rozsvícení
vánočního stromu, které
proběhlo v pátek 1. prosince, nás bude jeho záře provázet až do
svátku Tří králů.

BIOODPAD A ODVOZ VĚTVÍ
Na konci listopadu obec nechala uskladnit tři kontejnery na
bioodpad. Obec provozuje dva v Pohledu a jeden v Simtanech.
Na svá stanoviště budou zpět rozmístěny podle počasí v březnu.
Odvoz a uskladnění bioodpadu realizoval stejně jako v minulém
roce Josef Zbortek z Krátké Vsi, který má vlastní kompostárnu.
Ze středu obce byl kontejner odvezen 13x, z Nádražní ulice 5x,
ze Simtan 4x, celkem 22 kontejnerů s celkovým objemem 96,8 t.
Za odvozy kontejnerů a uložení bioodpadu na kompostárnu obec
v letošním roce zaplatila 21.615 Kč.
Ukládání větví je celoročně řešeno možností ukládky před halou
ČD, odkud byla dřevní hmota letos 2x odvezena zdarma do firmy
Kronospan Jihlava.

KAPLE PANNY MARIE V SIMTANECH
Obec Pohled je vlastníkem kaple
Panny Marie v Simtanech, která
nebyla zapsána jako kulturní
památka. Poté, co kapli v srpnu
prohlédli zaměstnanci Národního
památkového ústavu (NPÚ) v Telči,
byl obcí a NPÚ Telč dohodnut
postup prací pro prohlášení kaple
za kulturní památku. Dne 19. září
byl proveden průzkum maleb
v interiéru Ing. arch. Vojtěchem
Pavelkou z NPÚ Telč. Průzkum
interiérových maleb byl vyvolán jako vyústění udržovací stavební
aktivity obce na dosud nechráněném objektu, kdy byly nad
soklem fragmentálně odhaleny malířské prvky s barokní
tématikou. Interiér byl podroben sondáži pro ozřejmění povahy
malby a jejího původu. I z omezených ploch vybraných pro
sondáž lze přesvědčivě tvrdit, že se jedná o nezvykle bohatý a
kvalitní výjev barokního mistra, patrně ikonografický. Lze
konstatovat, že malířský přístup k interiéru takto malého a

domněle méně podstatného objektu je pro tento kraj nebývalý.
Zdokumentovaným barokním malbám je přisuzována vysoká
umělecká hodnota, jsou považovány za mistrovské dílo
v porovnání s malířskou výzdobou kostela Svaté Anny, která
nedosahuje kvalit ani rázu díla v simtanské kapli. Na základě
průzkumu podal NPÚ v Telči návrh na prohlášení kaple
v Simtanech za kulturní památku. 4. 12. 2017 bylo ministerstvem
kultury zahájeno řízení o prohlášení kaple za kulturní památku.

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ NA KŘIŽOVATCE V POHLEDU
V říjnu byla Ředitelstvím silnic a dálnic, správa Jihlava,
zrealizována dopravní opaření na křižovatce silnice I/19 a III.
třídy v Pohledu (u Baroňů) z důvodu zvýšení bezpečnosti a
plynulosti provozu. Byla osazena nová, větší dopravní značka
s tvarem křižovatky, dále byly umístěny směrové šipky na
sloupek zrcadla, proveden nátěr vidících čar na komunikaci a 16.
10. byla osazena sestava betonových panelů podél nemovitosti
č.p. 10 na ochranu chodců a nemovitosti. Vzhledem k tomu, že
v této době byla po silnici I/19 vedena objízdná trasa pro
nákladní dopravu z důvodu uzavření silnice I/34 v Novém
Ransku, byla betonová sestava po třech dnech kamiony zcela
zničena a neplní svůj účel. Ředitelství silnic a dálnic ČR a obec
se nyní zabývají systémovým řešením této křižovatky.

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Letos poprvé se k této krásné vánoční akci připojila také naše
obec. U krásně rozsvíceného vánočního stromu před obecním
úřadem se ve středu 13. prosince před 18. hodinou sešlo na pět

desítek obyvatel. Příchozí obdrželi texty koled, které se v tento
podvečer aktuálně zpívaly po celém Česku, a jejichž texty
vybrala pro celé Česko redakce novin Deník.cz.
Zpívající svými zpěvy podpořila a na hudební nástroje
doprovodila kapela „Seskupení pohledských muzikantů“, v čele
s Pavlem Halamou. Krásnou a pohodovou atmosféru provoněl
čaj i grog, které, jako prevenci proti zmrznutí připravila pro
všechny zúčastněné Petra Dvořáková. Její snažení podpořila
obec Pohled i finančně, takže horké nápoje byly rozlévány
zdarma.
Bylo moc milé, že se na návsi sešli obyvatelé nejrůznějších
věkových kategorií, mezi písničkami si spolu povídali a navzájem
si popřáli pohodové Vánoce. Zpívání opanovala opravdu
povznesená atmosféra, každý, kdo tam byl, byl tam rád, a všem
nám bylo opravdu dobře. Dokonce jsme mohli zase doma přivítat
Mirka Krpálka, který se vrátil po náročné vojenské misi
z Afganistánu, přestože byl doma sotva několik dní.
Ve stejnou chvíli zpívalo neuvěřitelných 125 tisíc lidí po celé
zemi stejné vánoční koledy. Na Vysočině se k této akci připojilo
celkem 64 obcí a měst a Pohled byl mezi nimi.
Na další setkání v duchu tradic Vánoc, tak jak to započali již naši
předkové, se budeme těšit 26. prosince na tradičním Putování za
betlémskou hvězdou. Budeme rádi, pokud se jako účinkující
zúčastní i vaše děti, proto, pokud mají zájem, prosím kontaktujte
mě na mobilním čísle 603 518 815.
Yvonna Kršková

****************************************************************************************************************************
◦•● ZAKLÁDÁME DRAMATICKÝ KROUŽEK ●•◦
Milé děti, vážení rodiče,
jsme rádi, že při letošním rozsvěcení vánočního stromu v naší obci vám neunikla informace o založení dramatického kroužku pro děti
v Pohledu. Přiznám se, že jsem se z časových důvodů dlouho této myšlence bránila, ale s letošním nadcházejícím adventním
obdobím přišla tato „výzva“, a zároveň i řešení.
Při pořádání akcí, jako je rozsvěcení vánočního stromu či Putování za betlémskou hvězdou, jsme dlouhodobě spolupracovali s místní
mateřskou školkou, a brali jsme „automaticky“, že paní učitelky připravily na tyto akce děti navštěvující mateřskou školku a zároveň
děti, které chodí do základních škol v Havlíčkově Brodě a České Bělé.
Spolupráce paní učitelek z mateřské školy s dětmi a rodiči, které již navštěvují základní školu, bohužel nespadá do jejich povinností.
Zároveň ani nespadá do volnočasových, mimoškolních aktivit mateřské školy. Současná legislativa bohužel ani mateřské škole
neumožňuje předat kontakty rodičů, šikovných žáků nám, agentuře, abychom s nimi mohli dál spolupracovat.
Letošní, časově náročný školní rok, tak k naší smůle, ani nedovolil paním učitelkám z mateřské školy kontaktovat naše pohledské
šikovné žáčky základních škol, ani jejich rodiče, a připravit s nimi pásmo básniček na letošní Vánoce, jak tomu bývalo každý rok. A
tak padlo rozhodnutí: „Založíme dramaťák“.
Sama bych do toho nikdy nemohla jít, ale protože mi při realizaci letošního rozsvěcení s kontakty na starší děti a oslovením jejich
rodičů opravdu moc pomohli manželé Hejkalovi, slovo dalo slovo.
V současné době jsme však ve stádiu „ladění“. Počítáme s tím, že dramatický kroužek svoji práci začne v měsíci březnu - jednou
týdně, dvě hodiny. Podle počtu dětí uvidíme, zda bude jeden kroužek nebo dva – pro děti mladší a starší.
Pokud některé děti budou mít zájem s námi spolupracovat pouze na veřejných akcích – naučí se text a budou vystupovat pouze
jednou za čas s básničkami, i takto aktivní děti jsou samozřejmě vítány.
Děti, které budou mít zájem proniknout do hereckého řemesla hlouběji, budeme učit formou hry stát na jevišti, vnímat diváka,
divadelně mluvit, vnímat své tělo, hýbat se na jevišti atd. Budeme hrát nejrůznější herecké etudy pro rozvíjení a objevování talentu,
budeme se učit práci s loutkou, učit se vytvořit a namalovat divadelní kulisy, časem stvoříme podle šikovnosti i divadelní představení samozřejmě jen s těmi dětmi, které budou mít zájem dlouhodobě spolupracovat.
Dramatický kroužek na základě daných, volně alternativních osnov budeme vést střídavě ve složení – Milan Hejkal, Eva Hejkalová,
Irena Klementová a Yvonna Kršková. Samozřejmě pod odborným dohledem kolektivu Divadýlka Mrak. Kroužek bude pouze pro děti,
které chodí do základních škol v Havlíčkově Brodě či České Bělé, a které trvale žijí v Pohledu.
Takže – těšíme se na všechny a již v příštím zpravodaji budeme všechny zájemce informovat o tom kdy, kde a jak!
Samozřejmě, že při tom všem dolaďujeme i stanovy a všechny další formality, které jsou nutné pro založení dospěláckého
divadelního spolku… makáme na svých slibech!
Ale teď vám všem ze srdce přejeme - hodně zdraví, štěstí, pohody, lásky, a taky hodně svátků, které nenajdete v kalendáři, nejen
v roce 2018
Za všechny
Yvonna Kršková

◦•● JAK V POHÁDKOVÉM LESE NAPRŠELO ●•◦
Čtvrtá zářijová sobota v Pohledu byla „pohádková“. Král Pohádkové říše přišel se svojí královnou a spoustou pohádkových bytostí
letos již po šesté, aby pozdravili a zároveň zkontrolovali znalosti dětí i dospělých o jejich světě. Královský pár a další pohádkové
postavy obsadili celkem 24 stanovišť, na opět nové trase, která tentokrát vedla (i pro některé Pohleďáky) zcela zapomenutými kouty
okolní přírody.
Návštěvníci Pohádkového lesa se setkali se spoustou roztomilých, ale někdy i trochu strašidelných postav, aby splnili pohádkové
úkoly královského páru, jejich zbrojnoše, Bílé i Černé paní, Jezerní královny, Královny skal, aby také ochutnali dobroty Nebeské
cukrárny, poznali princeznu Zlatovlásku, a dokonce se někteří odvážili vstoupit i do samotného pekla.
Všichni návštěvníci dokázali, nejenže mají dokonalé pohádkové znalosti a smysl pro humor, ale také velkou odvahu, a tentokrát
především, že nejsou z cukru a jsou opravdoví obyvatelé krásné, ale drsnější Vysočiny. Totiž, ve chvíli, kdy se na trasu Pohádkového
lesa vydala první skupinka soutěžících, rozhodl se drobný déšť, že ji doprovodí… Bohužel, zapomněl ustat a byl víc a víc zvědavý,
takže poctivě doprovázel všechny účastníky Pohádkového lesa po celé odpoledne.

Pořadatelé by si mohli ztěžovat na zkažené odpoledne, kdy spousta práce přišla vniveč, ale jde opět jen o úhel pohledu, a v Pohledu
si jiný úhel Pohledu opravdu našli, a tak zjistili, že kdo chtěl zažít les kouzel a pohádek, přišel. A tak se přišlo projít deštěm a pobavit
světem fantazie téměř 200 dětí i dospělých, místních i z okolí.
Obyvatelé vesničky Simtany, kterou tentokrát vedla trasa, dokázali, že mají srdce na pravém místě, a tak pohádkovým postavičkám
s jejich stanovišti poskytli útočiště – zapůjčili slunečníky, deštníky a dokonce otevřeli soukromou pergolu. Pohotovost předvedli i
posádky technického zabezpečení, které okamžitě zareagovaly, a kritická stanoviště zdobená divadelními kulisami zabezpečili
improvizovanými stříškami.
Pro pohádkové bytosti jsou rozzářené dětské oči důležitější, než vlastní pohodlí v suchu a teple, a tak mnohdy v navlhlém účesu, ve
vodou obtěžkaném kostýmu, ale přesto s úsměvem na tváři několik hodin vítali každého, kdo k nim přistoupil. Do cíle dorazili téměř
všichni návštěvníci, někteří zmoklí, jiní jen navlhlí, ale rozhodně spokojení, nadšení a plní zážitků.
A upřímně? Pršelo poprvé za šest let – i s tím se musí počítat. Nikdo nenadával, snad jen si všichni posteskli, jak by to bylo krásné
kdyby… ale kdyby nebylo kdyby, tak bychom třeba nikdy nezjistili, jak skvělá parta lidí všech věkových kategorií jsme, a jak
dokážeme pracovat, i když vše není podle plánu.
Takže ač to zpočátku nevypadalo, vše skončilo šťastným koncem… přesně tak, jak to v pohádkách bývá. A všichni se začínáme těšit
na příští rok, protože v tyto dny již král s královnou začínají vybírat pohádkové postavičky, které si příští podzim zaslouží návštěvu
lidského světa.
A malá, ale úctyhodná statistika na závěr – letos účinkovalo rekordních 56 postav, o technické záležitosti se staralo dalších sedm lidí
a o občerstvení se postarali členové místního Sokola. Všem patří dík za skvělou spolupráci!
Yvonna Kršková

◦•● ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY ●•◦
● 24. října proběhla v mateřské škole ve spolupráci s Pedagogicko
psychologickou poradnou Havlíčkův Brod logopedická depistáž (vyšetření
správné řeči dětí). Bylo vyšetřeno celkem 14 dětí, u třech dětí řečový vývoj
neodpovídá věku, pouze u 2 dětí řeč odpovídá věku a u 9 dětí byla zjištěna
porucha artikulace - fyziologická dyslalie.
● 30. 10. 2017 byla z důvodu výpadku elektrického proudu mateřská škola
uzavřena.
● Podzimní plavecký výcvik byl ukončen 24. listopadu, všechny děti
obdržely vysvědčení za svoje plavecké pokroky a úspěchy.
● Během podzimu se děti opět vydaly na divadelní představení do
Havlíčkova Brodu, mateřskou školu navštívila pro potěšení dětí i živá
zvířátka.
● Na začátku adventu proběhlo rozsvícení vánočního stromu 1. 12. 2017.
Děti vystoupily se svým programem, které s nimi nacvičily paní učitelky.
Jako vždy děti se svým vystoupením potěšily i seniory na čertovské
besídce 6. 12. 2017.
Informace o zápisech do základních škol pro rodiče:
Bližší informace o zápisech do základních škol (ZŠ a MŠ Česká Bělá, ZŠ
Přibyslav, ZŠ Havlíčkův Brod, Sady, Štáflova, Wolkerova a Žižkova) budou
uvedeny v březnovém zpravodaji. Dle novely školského zákona
561/2004Sb. § 36 s účinností od 1. 1. 2017 je povinnost přihlásit dítě
k zápisu od 1. dubna do 30. dubna pro základní vzdělávání. V tomto
termínu budou probíhat zápisy a dále od 1. 9. 2017 platí povinnost
předškolního vzdělávání.
Leona Čermáková, ředitelka mateřské školy

Příjemné prožití svátků
vánočních
přejí
děti a kolektiv Mateřské
školy Pohled
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◦•● Z ČINNOSTI SPOLKŮ ●•◦
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
● Na konci roku bývá zvykem rekapitulovat
ten předcházející. Co se týče hasičského
sportu v Pohledu, myslím, že to byl rok
velmi úspěšný. Dvojnásobné zastoupení
na krajském kole hry Plamen (starší děti,
dorostenec Honza Šidlák), jen o kousíček
utekla
Honzovi
republika.
V Havlíčkobrodské lize skončil dorost první a ženy i muži v top
desítce okresu, v dětském havlíčkobrodském turné jsme získali
taktéž 1. místo. Je to pro všechny velká odměna za hodiny a
hodiny tréninků.
● Naše výjezdová jednotka, která je tvořena 10 členy, neměla
v letošním roce žádný výjezd k požáru, pouze jednu technickou
pomoc při odklízení stromu spadlého přes příjezdovou cestu
k samotě rodiny Eisových po silném větru na konci listopadu.
● První říjnovou sobotu zahájily děti novou soutěžní sezónu
Závodem požárnické všestrannosti. Sezónu, která bude
v mnohém jiná. Jednak došlo k velkému posunu dětí z mladších
do starších a ze starších do dorostu, za druhé s koncem sezony
skončili s trénováním dětí Leona Čermáková a Jakub Vašíček.
Oběma moc děkujeme za dlouholeté vedení dětí. Uvidíme, jak
se teď se vším popereme. Na dosavadní velké úspěchy si asi
budeme muset chvilku počkat, než děti trochu povyrostou. A
nebo možná ne... Výsledkům ze Závodu požárnické

všestrannosti jsme dlouho nemohli uvěřit. V mladší kategorii –
původní B tým, který zatím soutěžil ve stínu Áčka, obsadil 3. a
7. místo z 53 hlídek. Ve starších 1. a 20. místo z 54 hlídek.
Necháme se překvapit, co přinese jaro. Nový ročník odstartoval
i pro dorost. V kategorii dorostenců soutěžilo 23 závodníků,
Honza Šidlák skončil na druhém místě a Petr Eis, který do
tohoto závodu nastoupil poprvé, byl třináctý. Dětem se věnují
Jiří Tecl, Aneta Kudlová, Honza Šidlák a Lenka
Freudenreichová.
● Letos jsme opět pomohli při akci Pohádkový les, kde se
někteří naši členové převlékli do kostýmů pohádkových postav.
V říjnu jsme zorganizovali tradiční sběr železného šrotu.
Na podzim se uskutečnila i poslední kola HB Rebel ligy. Áčko
mužů v letošním roce objelo všech 13 kol a celkově obsadilo 8.
místo, což je oproti loňsku posun dopředu o 4 místa. Rekordní
čas (17,71 s) i rekordní umístění si muži přivezli z Nové Vsi u
Světlé, kde jim patřilo 2. místo. Družstvo žen se zúčastnilo 11
kol a celkově obsadilo 5. místo. Nejlepším umístěním bylo 2.
místo taktéž z Nové Vsi u Světlé. Novinkou letošního ročníku
HB Rebel ligy byla soutěž v kategorii dorostu, kde soutěží
smíšená družstva holek a kluků od 15 do 18 let. Náš tým se stal
suverénním vítězem ligy, z 12 kol mu devětkrát patřilo prvenství.
Dorostenci soutěží, stejně jako ženy, na 2 béčka, nejlepšího
času 16,95 sec. dosáhli v Květinově.

Poslední soutěží letošního roku byl požární útok O vánočního
kapra, který se konal 9. prosince v Prosetíně u Hlinska za velké
účasti 25 družstev. Naši kluci sice kapra domů nepřivezli, ale 7.
místo je perfektní výsledek. Celkem Áčko mužů letos
absolvovalo 27 soutěží, Béčko 3 soutěže a ženy 17 soutěží.
Ženy, muže a dorost trénují Jakub Vašíček a Pavel Sobotka.
● Na konci listopadu jsme uspořádali výroční valnou hromadu,
kde jsme zrekapitulovali uplynulý rok a nastínili plány na rok
následující.
● Napadlo nás navázat na pozapomenutou skautskou tradici a
uspořádat Novoroční vycházku. Přidat se může každý, kdo chce

přivítat nový rok pohybem na čerstvém vzduchu. Sraz je ve 14
hodin u hasičárny.
● Na závěr bych chtěla poděkovat za podporu a spolupráci obci
Pohled, všem našim sponzorům, fanouškům, SRPD a všem
ostatním lidičkám, kteří nám pomohou, když je to potřeba.
Děkujeme!
● Za pohledské hasiče přeji všem občanům pohodové Vánoce a
v novém roce zdraví a spokojenost.
Aneta Kudlová

TJ SOKOL POHLED
● Tři měsíce utekly jako voda a máme tu předvánoční
vydání Pohledských listů. Fotbalová sezóna zakončila
svoji podzimní část. Pro pohledský fotbal byla sezónou
přelomovou.
● Přípravka, která trénuje a hraje v Dlouhé Vsi, jezdí po
turnajích v rámci okresu Havlíčkův Brod. Tabulky se
v této kategorii nevedou. Zájem o fotbal je dostatečný a
v přípravkách (starší, mladší) máme okolo 30 dětí. Nemáme tedy
problém s množstvím dětí, ale s počty trenérů, kteří by byli
ochotni se věnovat výchově budoucích fotbalistů. Přípravku
trénuje Lukáš Šikner a Honza Moučka. Kdo by proto měl zájem
jim pomáhat s trénováním nebo s odvozem na tréninky a
zápasy, je vítán a nechť se hlásí na tel. 604 773 150 – Lukáš
Šikner.
● Dorost hrající v Pohledu zakončil podzim na 10. místě s 8
body a skóre 18:61, za 2 výhry, 2 remízy a 7 proher. Nejlepším
střelcem Pohledu je Jiří Štefáček se 7 góly. Zimní příprava
proběhne 3x – 4x týdně, kdy se budou střídat výběhy po
okolí Pohledu, tělocvična a umělá tráva v H. Brodě. V plánu je i
soustředění začátkem února.
● Béčko odehrálo 8 zápasů a získalo v nich 14 bodů se skóre
31:24, za 4 výhry, 2 remízy a 2 prohry. Nejlepším střelcem týmu
se stal Pavel Bártík s 8 góly a v těsném závěsu za ním se 6 góly
nestárnoucí Pavel (Mucín) Pokorný.
● Áčko skončilo po podzimu na 4. místě se ziskem 29 bodů a
skóre 42:19, za 9 vítězství, 2 remízy a 2 prohry. Nejvíce branek
zajistil David Klement – 6, Tomáš Šnobl a Pavel Rérych si
připsali po 5 brankách. Tréninky začnou v půlce ledna, se
stejným konceptem jako u dorostu – budou se střídat výběhy po
okolí Pohledu a tělocvična v H. Brodě, od konce února umělá
tráva v H. Brodě.

ČESKÝ
ČERVENÝ
KŘÍŽ
● Září jsme
zakončili
zdravotnickým dozorem na
havlíčkobrodském
půlmaratonu, který se konal
23. 9. 2017.
● V rámci podzimních schůzek
jsme se učili další základy
první pomoci a plynule jsme
přešli na každoroční kreativní
hodiny před Vánoci. Tentokrát
jsme se zaměřili na výrobu
ozdob na soutěžní stromeček.
Ozdoby jsme vyráběli pomocí
drátků, lepidla, vln a podle
fantazie dětí. Chtěla bych
poděkovat všem rodičům, kteří
se zúčastnili také našich
kreativních hodin a pomohli
nám tak při výrobě ozdob.

Zprávy ze sokolího hnízda (rozbitého)
Jak většina z vás určitě zaznamenala, začaly
přípravné práce na rekonstrukci hřiště. Začátkem
listopadu proběhla dvoudenní brigáda, na které
účastníci demontovali vybavení hřiště a pokáceli lípu
vedle posezení u kiosku. Proběhla první část navážení
zeminy na rovnání hřiště, během ledna a února pak
proběhne další navážení zeminy. Navážení a stavební
úpravy se bohužel neobejdou bez potíží se znečištěním
komunikací a hluku okolo staveniště. Snažili jsme se a budeme
snažit při dalších pracích, aby znečištění a hluk byly co nejmenší
a komunikace byla co nejdříve uvedena do původního stavu.
Rekonstrukce zahrnuje také provedení zavlažovacího zařízení
firmou, které Sokol zrealizuje především díky mimořádné
podpoře obce v částce 599 000 Kč, určené z velké míry právě na
tuto akci. Výbor Sokola tímto děkuje zastupitelům za podporu
spolku.
Doufáme, že nám bude počasí a okolní vlivy přát a na jaře
zasejeme, zalijeme naše nové hřiště a budeme tak moci být
pyšní na náš nový areál, na kterém zažijeme spoustu sportovní
radosti, ať už při fotbale nebo na hasičských soutěžích.
Tímto bychom vás chtěli poprosit o toleranci a pevné nervy
v průběhu stavebních prací.
● 27. ledna se koná tradiční sportovní ples v KD Stříbrné Hory.
Svoz a rozvoz účastníků bude zajištěn. Hosty čeká bohatá
tombola a spousta zábavy s kapelou Variace.
● Výbor TJ Sokol Pohled, z. s. přeje všem svým členům a
obyvatelům obce Pohled klidné a šťastné prožití vánočních
svátků a v novém roce 2018 hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a
sportovních úspěchů.
Jan Růžička ml.

● I tento rok se naše místní skupina červenokřižáků zapojila do projektu „Bez
stromečku nejsou Vánoce“. Tento projekt je spojen se soutěží o nejhezčí vánoční
stromeček Havlíčkova kraje. Náš stromeček zdobí ozdoby představující symboly,
které můžeme považovat za symboly Červeného kříže: kapka (krve, vody), srdce,
kříž a křivka ekg. Barvy, které jsme použili, jsou: bílá, červená a modrá (tyto barvy
nejsou jen symboly Červeného kříže, ale i naší obce). Děkujeme tímto obci za
poskytnutí stromečku.
● Kam se můžete jet letos podívat na soutěžní vánoční stromeček a kdy bude
vystaven?
V prostorách budovy úřadu městyse Nové Veselí, od 20. 12. do 22. 12. 2017, od
27. 12. do 29. 12. 2017, vždy v úředních hodinách: st 7:30 – 17:00, čt 7:30 –
15:30, pá 7:30 – 14:30. V sobotu 23. 12. bude výstava otevřena od 13:00-16:30.
● Poslední vánoční kroužek jsme měli v pátek 15. 12. 2017, kde jsme si vyrobili
svícínky z pomerančů.
● A co nás čeká v novém roce?
- 19. – 21. 1. 2018 někteří naši členové absolvují školení v Lukách nad Jihlavou
- 17. 3. 2018 Charitativní ples dárců krve pořádaný OS ČČK Havlíčkův Brod
- 13. – 15. 4. 2018 opět školení našich členů v Lukách nad Jihlavou
● Děkuji všem, kteří naší MS podporují, a to hlavně Obci Pohled a OS ČČK
Havlíčkův Brod a v neposlední řadě vám, občanům.
● Za místní skupinu ČČK Pohled vám přeji krásné a radostné Vánoce, do nového
roku 2018 hodně zdraví, štěstí a splněných přání
Aneta Eisová

SRDP OBCE POHLED
● Zájezd do Znojma - 16. 9. jsme uspořádali zájezd a i přes nepřízeň počasí nás vyrazil plný autobus, 28 dospělých a 20 dětí. Náš
cíl? Znojemské historické vinobraní. Tato velkolepá slavnost je největší svého druhu u nás a nabízí bohatý program pro dospělé i děti.
Shlédnout jsme mohli rytířské turnaje, historickou tržnici s ukázkami historických řemesel, tanečnice nebo uličku chudiny. Na několika
pódiích probíhal různorodý kulturní program. Dominantou slavností a také naším hlavním cílem byl historický průvod městem. Trasa
průvodu byla zaplněná přihlížejícími, bylo se také na co dívat. Překrásné kostýmy celé družiny, od těch nejhonosnějších až po
roztrhané hadry žebráků. Panstvo a
rytíři na krásných koních, lovci se psy a
dravci, fakíři, tanečnice, měšťané,
řemeslnické cechy, poddaní i žebráci.
Navazující
kulturní
program
zaplněnému náměstí přiblížily obrovské
projekce.
Samozřejmostí
byly
i
ochutnávky různých vín a burčáku.
Domů jsme se vraceli večer sice za
deště, ale to nám náladu nepokazilo.
● Putování za světélkem - Tradiční
putování za světélkem jsme letos chtěli
okořenit překvapením, proto byl termín
průvodu stanoven až na 10. 11. Před
obecním úřadem se sešlo asi 65 dětí a
ještě více dospělých. Prošli jsme se
naší obcí, až průvod došel k zámku. Za
branou na nás v předvečer svého
svátku čekal sv. Martin na překrásném
(i když ne bílém) koni a jeho družina. Za svitu loučí a zvuku fanfár se družina následovaná průvodem odebrala na prostranství před
hasičskou zbrojnicí. Tam děti od Martina dostaly drobné sladkosti a pak už se mohly věnovat opékání špekáčků a zahřát se čajem.
Věříme, že se akce všem líbila a děkujeme tímto všem, kteří se podíleli na jejím průběhu.
● Pletení z pedigu - Šikovné děti a dospělí se 18. 11.
sešli v klubovně hasičské zbrojnice na pletení
z pedigu. Všem se moc povedly vánoční stromečky,
které nám připomněly, že Vánoce jsou skoro za
dveřmi.
● Dovádění s čerty - V sobotu 2. 12. v odpoledních
hodinách ožily zámecké prostory přítomností andělů,
andílků, ale hlavně čertů, čertic a čerťat. Všichni
přítomní si užili připravený program, hry a také
občerstvení v podobě ovocného baru. Po zakončení
všech soutěží jsme už netrpělivě očekávali příchod Mikuláše, anděla a určitě pravého čerta. Protože jsou ale pohledské děti hodné,
čert byl bez práce a nakonec Mikulášovi pomáhal rozdávat balíčky se sladkostmi skoro sedmdesátce přítomných dětí. Nakonec
všichni zapózovali přítomným fotografům a pak už se rozešli domů.
● Sběr starého papíru - Celý letošní rok jsme opět sbírali starý papír. Děkujeme všem, kteří se připojili, celkem se nám podařilo
odevzdat 4050 kg starého papíru.
PŘIPRAVOVANÉ AKCE
● 12. 1. 2018 – od 18:00 cestovatelská beseda s Martinem Hospodkou na téma „Putování na koloběžce“.
● Březen 2018 – platení z pedigu, termín bude upřesněn
● 24. 3. 2018 – Zámecké Velikonoce – výstava a dílničky s velikonoční tématikou. S uspořádáním této akce nám můžete pomoci
zapůjčením exponátů, uvítáme také náměty a typy. Kontaktujte Hanku Ondráčkovou (tel. 607 271 453) nebo Petru Dvořákovou (tel.
773 935 175, petra.hb@tiscali.cz). Děkujeme.

● PODĚKOVÁNÍ
- Za celý náš
spolek bychom
chtěli poděkovat
obci Pohled za
finanční
i
materiální
podporu a také
za
poskytnutí
obecních
prostor.
Děkujeme také
místnímu SDH,
Klubu důchodců,
TJ Sokol Pohled,
Mysliveckému
spolku Pohled,
Českému
červenému kříži
Pohled
a
Mateřské škole
Pohled
za
spolupořádání a
p. Aleši Hospodkovi za ozvučení našich akcí. Dále děkujeme panu Martinu Hospodkovi za minulou poutavou přednášku a pile
Neuwirth za materiál na překážky pro agility. Děkujeme také Zámku Pohled za poskytnutí prostor a spolupráci při organizování akcí
našeho sdružení.
Dále bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, všem dobrovolníkům, rodičům a prarodičům za podporu našeho spolku a všem
členům za skvělou spolupráci.
Náš dík patří i pohostinství Pod Klenbou a smíšenému zboží Hladík za spolupráci při zásobování. Zvláštní poděkování patří
zaměstnancům obce, p. Oldřichu Polzerovi a Milanu Nimmertondlovi za obětavou pomoc při přípravě a pořádání našich akcí.
Děkujeme a těšíme se na spolupráci v roce 2018.
● Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků, krásného Silvestra a úspěšný rok 2018.
Jiří Ondráček a Jiří Šidlák

MYSLIVECKÝ SPOLEK POHLED
● V tomto období nastupují ke své aktivní činnosti všichni myslivci. Nastává doba, kdy myslivci musí
zabezpečit pravidelné zimní přikrmování jadrným krmivem, senem a pravidelným doplňováním kamenné
soli ve slaniscích. V našem spolku je každý člen povinen na svém přiděleném úseku zhotovit a udržovat
v provozuschopném stavu zařízení pro přikrmování zvěře. Pro tento účel musí sám svépomocí zajistit
kvalitní objemové krmivo (seno) v takovém množství, aby stačilo pro krmení zvěře během celého zimního
období. Jadrné krmivo zčásti zajišťuje spolek a zčásti každý člen.
Každý člen má povinnost zabezpečit zimní přikrmování pro stanovené normované stavy jednotlivých druhů
zvěře v honitbě, ale především pro zvěř, která se v současné době v honitbě zdržuje. Její počty jsou
v jednotlivých částech honitby různé. Záleží na plodinách, které v honitbách rostou na polích v zimním
období (řepka apod.) Především jde o zabezpečení zimního přikrmování zvěře dančí, srnčí a zvěře drobné (zajíc).
Hlavní ochranou zvěře proti zimě je tuk nahromaděný v těle. V dobách hojnosti si jej uloží především pod kůží na hřbetu. Vrstva
této "běli"(sádla) dosahuje u velké zvěře (například jelení i černé) až několika centimetrů. Tuk obaluje také vnitřní orgány. Kromě
tepelné izolace je cenným zdrojem energie v době, kdy se potravy nedostává.
Zvěř mění svou srst dvakrát do roka, na podzim a na jaře. Zimní srst bývá dvakrát delší než letní, také hustší a hrubší. Tvoří hustý a
teplý kožich. Díky této ochraně zvěř vydrží ležet dlouhé hodiny ve sněhu, aniž pociťuje chlad. V zimě se navíc sdružuje do početných
tlup, ve kterých lépe snáší nízké teploty.
● V letošním roce jsme úspěšně uspořádali, či byli součástí naplánovaných akcí: jarní výlov rybníka v Simtanech, střelby na asfaltové
holuby na střelnici u Svaté Anny, podzimní výlov rybníka v Simtanech, první leč v Dlouhé Vsi a poslední leč ve Stříbrných Horách.
Podíleli jsme se na akcích Čistá Vysočina, Dětský den, Pohádkový les a turnaje ve hře Člověče nezlob se.
Listopad a prosinec je v našem spolku ve znamení lovů kachen na tahu, honů na drobnou a naháněk na škodnou a černou zvěř. Lov
kachen na tahu probíhá ze zákona o myslivosti jen ve středu a v sobotu v době lovu (září, listopad). Lov na drobnou (zajíc) pak
probíhá od listopadu do prosince. Černa zvěř a škodná (liška)se může lovit po celý rok.
Členové Mysliveckého spolku Pohled přejí honcům, kamarádům a Všem spoluobčanům, krásné prožití vánočních svátků a do nového
roku 2018 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Za MS Pohled Jiří Polák

ZPRÁVY Z ČZS
Tak jako každý rok i letošní září a říjen zajistili zahrádkáři moštování ovoce. Moštující tým obsloužil celkem 123 zájemců,
z toho bylo 34 členů pohledské organizace a 89 nečlenů. Bylo vyrobeno 4659 litrů moštu, což je o 1937 litrů více než
loni. Větší zájem byl letos i o podzimní orbu malotraktorem. Tuto službu využilo 21 členů a 5 nečlenů. Celkové příjmy
z této činnosti činily 1493 Kč. Náklady na tuto službu, které tvoří především mzda obsluhy malotraktoru a pohonné
hmoty, každoročně převyšují příjmy, a tak je služba pro členy dotována z jiných zdrojů organizace.
Výbor ČZS Pohled přeje všem občanům krásné Vánoce, hodně štěstí a zdraví v roce 2018 a srdečně zve všechny členy
na únorovou výroční schůzi konanou 24.2.

KLUB DŮCHODCŮ
Blíží se konec roku, proto si ještě připomeneme podzimní program klubu důchodců.
● Plánovaný výlet do Slatiňan se uskutečnil 27. 9. 2017. Návštěva známého hřebčína s odbornou přednáškou, prohlídka zámeckého
interiéru a po obědě návštěva pietního místa 2. světové války v Ležácích, to byl program zájezdu. K tomu nám opět přálo počasí, bylo
krásně a pan řidič autobusu nás spolehlivě provezl po sluncem zalité Vysočině.

● Naopak čemu počasí nepřálo, byl Pohádkový les. Jako účinkující jsme vydrželi, protože navzdory počasí přišlo mnoho lidí, kteří se
chtěli podívat na pohádkové postavičky po trase.
● Kraj Vysočina a Senior Point Havlíčkův Brod pořádal 6. října 2017 další ročník Miniolympiády seniorů. Letošní ročník byl už téměř
jako krajský přebor. Sešlo se deset družstev z Havl. Brodu, Přibyslavi, Zďáru n/S., Pelhřimova, Jihlavy a naše družstvo z Pohledu.
Náš tým ve složení Anna Klementová, Marie Dvořáková,
Jaroslava Höferová, Eva Langpaulová a Marie Machová obsadil
čtvrté místo. Podpořit v soutěži nás přijel i pan starosta Milan
Klement.
● Na tradiční mikulášskou besídku na začátku prosince přijdou
vždy děti z mateřské školky, které nám předvedou svůj program.
Dětičky byly opět roztomilé a uměly mnoho básniček o
Vánocích. Děkujeme paním učitelkám za program, který s dětmi
nacvičily.
● Každoroční setkání seniorů se zástupci obce (22.11.2017) je
vždy připomenutím akcí a událostí, které se v obci staly. Jako
host vystoupila policistka Městské policie z Havl. Brodu
s preventivní přednáškou o nástrahách, s nimiž se senioři
mohou setkat. Po občerstvení zahrála živá hudba z Chotěboře.
● Na prosincové schůzce jsme se dohodli, že silvestrovské
posezení zrušíme, protože lednová schůzka v novém roce
následuje brzy po svátcích. Na ni přijde se svou přednáškou o
železničním tunelu u Havl. Brodu Lukáš Sobotka. Pokud má
někdo z nečlenů zájem o toto téma, může se přijít podívat.
Také my chceme popřát nejen členům klubu, ale všem lidem pokojné svátky vánoční a do nového roku štěstí, pohodu a hlavně
zdraví.
Marie Machová

PETICE ZA ZRUŠENÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ PRO VÝROBNU PLASTOVÝCH CENOVEK, PLÁNOVANOU
V OBCI POHLED V Č.P. 231
Vážení spoluobčané,
v uplynulých dnech, jsme některé z vás navštívily ve vašich
domovech a vysvětlily vám problém, který se týká budoucnosti
naší obce, kvůli kterému vznikla „Petice”, se kterou jsme k vám
přicházely, aby – pokud s jejím obsahem souhlasíte – jste ji
podpořili svými podpisy. Zdaleka jsme nestihly obejít všechny
obyvatele a domácnosti, a protože podepisování petice bude
trvat až do konce ledna, dovolíme si tímto způsobem,
zjednodušeně vysvětlit důvod, který nás vedl k jejímu sepsání.
Celá kauza se týká objektu, bývalé prodejny Jednoty, který byl
postaven na pozemku bývalé farské zahrady. Poté, co byl objekt
zprivatizován, přešel do soukromých rukou a byl předposledním
majitelem využíván jako prodejna s truhlářskou dílnou. Všichni
soukromí majitelé ovšem po celou dobu respektovali zdejší
klidovou zónu obce. Odbornou terminologií, šlo po celou dobu a
stále o „objekt občanské vybavenosti“. Do tohoto pojmenování
spadají pozemky, stavby a zařízení předškolní výchovy,
stravování, pozemky budov maloobchodního prodeje, služby
(kadeřnické, masérské, ubytovací, ordinace lékaře apod.),
hřiště, pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu
prostředí a pohodu bydlení, ani jinak nenarušují negativními
vlivy svého provozu užívání staveb a zařízení ve svém okolí a
neohrožují nad bezpečnou míru životní prostředí souvisejícího
území a neúnosně nezatěžují místní dopravní vztahy.
Poslední majitel objektu (tehdy prodejny s truhlářskou dílnou)
ovšem začátkem tohoto roku objekt prodal majiteli novému. A
ZAČALY SE DÍT VĚCI…
Nový majitel ihned vyvolal dvě správní řízení, která se týkala jím
nově nabytých nemovitostí (objekt prodejny a sousední
pozemek). První, ve kterém žádal na pozemku hned vedle fary,
o povolení výstavby středně velkého plechového hangáru, který
záludně nazval „novostavba skladu zahradního nářadí“. Naštěstí
po námitkách přizvaných vlastníků sousedících pozemků sám
svou žádost stáhnul, ovšem druhou, která se týká objektu
prodejny, nikoliv. V tomto řízení žádá majitel Stavební úřad při
MÚ v Havlíčkově Brodě o změnu užívání objektu, a to z objektu
občanského vybavení na objekt výrobní. To znamená, že nový
majitel chce, aby se do klidové zóny naší obce dostala výrobní
činnost. Sice svou novou výrobnu skromně nazývá „dílna na
výrobu cenovky“, ale po změně STATUTU v užívání tohoto
objektu se zde pak již může dít cokoliv. Zároveň také skromně
zamlčuje, že má jít o výrobu z takových plastů, které například
hasiči v Jihomoravském kraji mají na svém krizovém portálu
zařazeny mezi NEBEZPEČNÉ LÁTKY, jde totiž třeba o PVC
(polyvinylchlorid), PS (polystyren), PE (polyetylen), PP
(polypropylen), PET a další. Člověk se ani nestačí divit.

A nyní si sami udělejte názor na to, proč je tato dílna = výrobna
cenovek z nebezpečných plastů ve středu naší obce pro nás
občany neakceptovatelná. Jde totiž ve skutečnosti o takovou
malou petrochemii uprostřed obce. Profesionální hasiči totiž při
vypuknutí požáru v petrochemickém provozu vlastně ani nehasí.
Musí zabránit rozšíření ohně a čekají, až všechno hořlavě
(plasty) shoří. Divíte se, že nechceme, aby se naše obec dostala
v případě požáru takovéto dílny do hlavních zpráv, jako se to
děje při podobných situacích třeba v Litvínově?
Tím, že stavební úřad rozhodl ve prospěch nového majitele, a to
přes veškeré protesty a námitky majitelů sousedních pozemků,
se de facto tato část obce může změnit z klidové zóny v zónu
průmyslovou.
A co je nejvíce zarážející? Že nikdo, zdůrazňuji NIKDO z
povinně přizvaných účastníků řízení z naší obce, ani nejbližší
sousedé, ani zastupitelé naší obce se změnou NESOUHLASILI.
Pan podnikatel (nový majitel) dokonce začal objekt přestavovat
již před rozhodnutím stavebního úřadu o vydání stavebního
povolení. Jako kdyby, doufejme, že snad jenom tušil, že
povolení od Stavebního úřadu v Havlíčkově Brodě i přes
případné protesty stejně dostane. A stalo se, odpovědný
úředník, jmenovitě Ing. Sochor, skutečně navzdory všem
protestům a záporným vyjádřením, změnu užívání stavby povolil
a stavební povolení vydal.
Naší peticí a vy svými podpisy pod ní, se společně snažíme
podpořit jednání volených představitelů naší obce a jmenovitě
starosty, kteří výše uvedený boj proti rozhodnutí Stavebního
úřadu v Havlíčkově Brodě nevzdávají. Podali proti němu
odvolání na příslušný úřad při Krajském úřadu Kraje Vysočina v
Jihlavě. Je velmi smutné a až k vzteku, že ani v dnešní době
není brán zřetel na postoje občanské společnosti a nesouhlasné
vyjádření našich VOLENÝCH zastupitelů, pokud se dostanou ke
slovu nevolení, z našich daní placení úředníci a začnou činit
svoje ÚŘEDNICKÁ ROZHODNUTÍ. Stojí na místě se zeptat: „V
čím zájmu?“. Vzniklá situace a boj s úřednickým šimlem, možná
až zvůlí, nás vedla k sepsání petice.
Již koncem listopadu jsme panu starostovi Ing. Klementovi
odevzdali první část podpisů pod peticí, kterou do té doby
podepsalo již přes 200 našich spoluobčanů. Pan starosta ihned
petici i s první částí podpisových archů postoupil k vyřízení na
Kraj Vysočina v Jihlavě.
Rozhodně nechceme nikomu bránit v jeho soukromém
podnikání. Nemáme nic proti tomu, když firma podniká na
místech v naší obci k tomu určených. Ovšem výše popsané
podnikatelské jednání považujeme za arogantní zásah do

harmonického a poklidného života v naší obci, které narušuje
klid a soukromí obyvatel naší obce.
Někteří obyvatelé tvrdí, že ono se to nějak vyvine, že se něco
stane, anebo že se jich to netýká. Absolutně si neosvojujeme
právo soudit takový postoj našich spoluobčanů, ale my za sebe
tvrdíme, že v tomto případě „nic nedělat a ani se o nic nepokusit,
může být do budoucna osudné“. My, kteří jsme podepsali,
bychom rádi našim potomkům přenechali naši obec alespoň tak
krásnou, jako byla, když jsme se narodili. Proto se budeme
snažit udělat cokoliv, co umožní zvrátit špatné rozhodnutí
Stavebního úřadu v Havlíčkově Brodě, chceme zachovat

stávající objekt jako objekt občanské vybavenosti, aby nám v
této, centrální části Pohledu zůstala zóna klidu vhodná k našim
procházkám a k hraní našich dětí.
Petici je stále ještě možné podepsat, a to až do konce ledna
2018, v hostinci Pod Klenbou v Pohledu. My se pak také dále
budeme, ještě během měsíce ledna snažit navštívit a zastihnout
i ty z vás, kteří se rozhodli svým podpisem tuto naší aktivitu
podpořit. Vám všem ostatním, kteří jste již podepsali, tímto
DĚKUJEME.
Marie Růžičková a Yvonna Kršková

Níže uvádíme znění petice:
PETICE
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním
My, níže podepsaní občané obce Pohled, prostřednictvím této petice žádáme, aby odbor územního plánování a stavebního
řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina provedl veškeré nezbytné kroky, které ve svém důsledku povedou ke zrušení stavebního
povolení č.j. MHB_ST/518/2017soch, vydaného stavebním úřadem při Městském úřadě v Havlíčkově Brodě dne 4.9.2017 a
vyřizované úředníkem tohoto stavebního úřadu Ing. Liborem Sochorem.
Výše uvedené stavební povolení je vydáváno stavebním úřadem MU Havlíčkův Brod pro společnost ikonPlast s.r.o., IČO
05587280 se sídlem v Havlíčkově Brodě na adrese Vrchlického 4162, 580 01 Havlíčkův Brod 1, stavba je nazývána jako „dílna na
výrobu cenovek Pohled, Zámecká č.p. 231“ a nachází se na pozemku st. p. 316 v katastrálním území Pohled. Stavebními úpravami
stávajícího objektu občanského vybavení má dojít ke změně užívání této stavby na objekt výrobní.
Tuto změnu v této části naší obce Pohled považujeme za nesmyslnou a za neakceptovatelnou. Vnímáme kroky prováděné
úředníkem stavebního úřadu MU Havlíčkův Brod Ing. Liborem Sochorem v dané věci jako jednostranné ve prospěch stavebníka, tj.
společnosti ikonPlast s.r.o. (IČO 05587280), která má sídlo taktéž v Havlíčkově Brodě. V dané záležitosti nejsou vůbec brány v úvahu
a respektovány požadavky a stanoviska jak námi zvolených představitelů obce Pohled, tak i názory našich spoluobčanů, které
starosta obce Pohled na jednání přizval.
Výše uvedený objekt byl v dané lokalitě vystavěn na základě zlovolného jednání místních mocipánů v období nesvobody
(socialismu) a jako akt politické msty nejenom místní komunitě katolické církve a věřících, ale i místním občanům, a to na místě
zahrady, v té době nazývané jako farská, která patřila k vedle stojící budově fary.
Tato budova fary (jde původně o sídlo probošta zdejšího kláštera) byla postavena počátkem 18. století podle projektu Jana
Blažeje Santiniho Aichela a jenom dodáváme, že jde o tak významného architekta, že v České republice jsou minimálně dvě jeho
stavby jmenovitě zapsány na seznam světového dědictví organizace UNESCO:
1) Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou;
2) Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci u Kutné Hory.
Zároveň si myslíme a svými podpisy stvrzujeme, že obnovení původní farské zahrady v této lokalitě by bylo pro naši obec
Pohled nejkoncepčnějším a tím pádem i nejlepším možným urbanistickým řešením, tedy krokem, který by následoval po zrušení výše
uvedeného stavebního povolení.
Obracíme se na Vás jako na instituci, která bude v dané věci postupovat a rozhodovat s mnohem větší erudicí a s mnohem
větším smyslem pro názor občanů obce Pohled. Děkujeme.
Za petiční výbor: Yvonna Kršková, Přibyslavská 104, 582 21 Pohled, Marie Růžičková, Zámecká 81, 582 21 Pohled
Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: Yvonna Kršková, Přibyslavská 104, 582 21 Pohled, v
případě nepřítomnosti kterýkoli člen petičního výboru (dle §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)
Na žádost petičního výboru přikládáme i dopis adresovaný starostovi obce Ing. Milanu Klementovi, s žádostí o postoupení petice
příslušným orgánům:

V Pohledu dne 18. 10. 2017
Vážený pane starosto,
jsme obyvatelé obce Pohled a velmi nás pohoršilo jednání Stavebního úřadu MU Havlíčkův Brod, který absolutně nerespektoval
stanovisko námi – občany - volených zastupitelů obce Pohled a nevzal ani v úvahu námitky nejbližších sousedů, kteří byli k jednání
přizváni, a přes všechna negativní stanoviska stavební úřad svévolně změnil objekt občanského vybavení na objekt výrobní a
vydal stavební povolení č.j. MHB_ ST/ 518/ 2017 soch dne 4.9. 2017 v Havlíčkově Brodě.
Svým rozhodnutím, ze zóny klidové v historickém centru obce, povolil průmyslovou zónu, s čímž my, obyvatelé absolutně
nesouhlasíme, neboť –
Uvedený objekt se nachází v historickém centru obce, v klidové části, která slouží převážně pro pěší a dětským kočárkům.
Nedaleko se nachází budova místní mateřské školy, která využívá stejnou přístupovou cestu, kde je přímo nežádoucí
navýšení provozu nákladními vozy zásobujícími výrobní prostory.
V blízkosti „nového“ výrobního objektu se nachází dětské hřiště a zdravotní středisko.
Uvedený objekt sousedí s historickou budovou fary, která zde byla postavena počátkem 18. století.
V blízkosti se nachází gotický kostel svatého Ondřeje a budova zámku, který zde byl postaven jako cisterciánský klášter.
Jednání úředníka stavebního úřadu nerespektuje místní poměry, názory obyvatel obce, ani občany volených zastupitelů
obce.
Všechny důvody vyústily v sepsání této petice. Do dnešního dne petici podepsalo 203 občanů obce Pohled. Podpisová akce stále trvá
a další podpisové archy budou doplněny. Bude-li potřeba, petici předáme sdělovacím prostředkům a rozšíříme do okolí.
Prosíme, podstupte tuto petici úřadům a úředníkům, kteří rozhodli o naší obci Pohled bez nás občanů a obyvatel obce Pohled.
Ve svém jednání máte naši plnou podporu
Za petiční výbor Yvonna Kršková
_____________________________________________________________________________________________________________________
Pohledské listy vycházejí 20. 12. 2017 v nákladu 335 ks. Redakční rada: Jitka Neuwirthová, Martina Bořilová, Marie Kotoučová, Petra Dvořáková.
Přispívatelé za místní spolky a organizace: Aneta Kudlová, Marie Machová, Leona Čermáková, Jan Novotný ml., Jan Růžička ml., Aneta Eisová, Jiří
Polák, Yvonna Kršková, René Langer. Vydává obec Pohled, Revoluční 39, 582 21, IČO 00268062, MK ČR E 18037.

