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15. března 2008

Vážení občané,
Rozvoj naší obce brzdí neutěšená finanční situace a zbývá již pouhých 10 měsíců na vyrovnání dlužné částky za rozestavěnou
školu. V minulých letech se zastupitelsvo snažilo snížit dluh prominutím penále (to se podařilo), prodloužením splátkování (to
se podařilo), prodejem budovy školy a zámeckého areálu (to se zatím nepodařilo) a šetřením finančních prostředků z rozpočtu.
Již dnes se ukazuje, že výtěžek ze zamýšlených prodejů zřejmě plně nepokryje dluh obce a zbytek závazku budeme muset pokrýt
ušetřenými finančními prostředky. Realizace větších investičních akcí v milionových hodnotách je pro obec nemožná. Z tohoto
důvodu jsme realizovali akce ve statisícových hodnotách, vždy za spoluúčasti Kraje vysočina, Ministerstva řivotního prostředí
a dárců. V letošním roce předpokládáme dostavbu hasičské zbrojnice, opravu místní komunikace k Polzerům a opravu pomníku
z I. svět. války. Vše další se bude odvíjet od finančních prostředků a řešení dluhu. Práce zastupitelů za těchto okolností není
příliš radostná a vyžaduje si spoustu času při jednáních, poradách i brigádách. V loňském roce se konalo 7 veřejných zasedání.
Kromě toho se zastupitelé sešli na 18 pracovních poradách o délce zhruba 3 hod. a uskutečnili 22, v průměru čtyřhodinových
pracovních akcí. Předpokládáme, že v nastaveném trendu práce zastupitelstva budeme v letošním roce pokračovat.
Starosta

INFOKOUTEK
ANEB CO SE CHYSTÁ V NEJBLIŢŠÍM OBDOBÍ
Sdruţení rodičů a přátel dětí při MŠ v Pohledu srdečně zve na
tyto akce :
Čarodějnice 30. 4. 2008
Den dětí 31. 5. 2008
Výlet pro rodiče a děti 7. 6. 2008
Informace o konkrétních akcích budou vyvěšeny ve vývěsce
mateřské školy a na místech obvyklých.
TJ Sokol srdečně zve všechny fanoušky fotbalu na první jarní
utkání, které se uskuteční v neděli 30. března. Na domácím hřišti
v 15.00 hod. přivítáme druţstvo Černovic.
Další utkání:
Pohled B
– neděle 6.4.08, venku, 15:30 ČESKÁ BĚLÁ
Pohled ţáci
– sobota 5.4.08, doma, 9:00 VESELÝ ŢĎÁR
Pohled dorost – sobota 5.4.08, doma, 10:30 VESELÝ ŢĎÁR
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude konat ve čtvrtek
20. března v 18.30 hod. v zámku. Oznámení o konání včetně
programu bude vyvěšeno na úředních deskách.

Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven vedle
obecního úřadu ve čtvrtek 5. 4. od 12.00 hod. a odvezen v pátek
6. 4. ve 14.00 hod. Do tohoto kontejneru patří nábytek, matrace,
koberce, linolea, textilie, boty, lyţe, sáňky, boby, kola, dveře, wc,
umyvadla,keramika a podobný odpad. Nepatří sem stavební suť,
nebezpečné odpady, autosedačky, kartony, igelity z malování
nebo odpad, který patří do klasické popelnice.
Hasiči se v květnu zúčastní tradičních hasičských soutěţí.
Okrsková soutěţ dospělých bude 17.5. v Ţiţkově Poli a děti
pojedou 3.5. do Kojetína.
Na přestavbě zbrojnice se dokončují vodovodní rozvody, aby se
mohlo započít s vnitřními omítkami. Kaţdá pomocná ruka je
vítaná, kontaktní osobou je Jiří Farka.
Zahrádkáři připravují na konec května výlet do arboreta Horizont
u Olomouce. V samém srdci arboreta je i restaurace s venkovní
terasou cukrárny. Je moţné navštívit i vzorkovou prodejnu
spotřebního zboţí a nakoupit tam věci, které firma nabízí
v katalogu. Plánuje se i prohlídka Sv. Kopečku. Podrobnosti
budou na plakátech.
Klub důchodců se pravidelně setkává kaţdou první středu
v měsíci. Na květen plánují tradiční výlet.

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
11. zasedání zastupitelstva obce se konalo 27. prosince 2007.
 ZO projednalo a schválilo Dodatek ke smlouvě o nakládání
s odpadem s firmou Miloslav Odvárka-ODAS, Ţďár nad
Sázavou, IČ:15259692. Cena za sluţbu svozu komunálního
odpadu uloţeného v popelnicích je pro rok 2008 za celou obec
stanovena na 232 78,80 Kč včetně DPH. Měsíčně bude
1
fakturována /12 této částky. Další body smlouvy zůstávají
v platnosti.
 Dne 23.10.2007 podal Zdeněk Rázl, Krátká Ves 8,IČ:15259692
ţádost o prodlouţení nájemní smlouvy na pozemky u nádraţí
uţívané jeho firmou pro sklad uhlí a ostatních materiálů. ZO
projednalo a chválilo dodatek ke smlouvě, kterým se mění čl. I
nájemní smlouvy – pozemky dle GP č.260-869/2000(p.č.
276/13, p.č. 296/4, p.č. 700/4, p.č. 276/23, p.č. 689/36). Plocha
2
2
k nájmu bude od 1.1.2008 činit 2 797 m , cena za 1m se
stanovuje na 20Kč/rok. Mění se čl. II – délka nájmu, od 1.1.2008
do 31.12.2011. Mění se i čl. III – celkové nájemné za kalendářní
rok činí 55 940 Kč a bude hrazeno ve dvou splátkách k 30.6. a
20.12. kalendářního roku.Nájemné se po dobu nájmu nebude
zvyšovat.
 ZO projednalo záměr obce získat z majetku kraje Vysočina
darem do svého vlastnictví část pozemku p.č. 691/2 v k.ú.
Pohled. Jedná se o pozemek v místech bývalé zastávky
školního autobusu u mostu přes ţelezniční trať. Na pozemku je
část místní komunikace, kterou obec udrţuje, veřejné osvětlení
a rozhlas. Náklady na oddělení pozemku geom. plánem uhradí
obec. Kladné stanovisko k záměru jiţ obec získala od KSÚS
Vysočiny, provoz Havl. Brod.
 ZO projednalo a schválilo návrh na změnu územního plánu obce
– Změny II. Důvodem změn je vyřešení problému při prodeji
rozestavěné budovy školy. Zmíněná nemovitost se nachází
v území určeném pro občanskou vybavenost. Protoţe však
někteřízájemci o objekt uvaţují o přestavbě na byty je nutné
provést změnu určení území na „centrální obytné se základní
občanskou vybaveností“. V takovém území jsou pak přípustné
obytné budovy, stejně jako zařízení správní, kulturní,
zdravotnická apod. Změny probíhají podle § 6 odst.1c
zák.183/2006 Sb., zákona č. 314/2002 Sb. a ve znění zákona č.
387/2004 Sb. Délka projednávání změny je cca 6 měsíců.

Projekční náklady na pořízení změny ÚP bude hradit obec
v plné výši.
 ZO projednalo ţádost Ředitelství silnic a dálnic, Správa Jihlava
ze dne 13.12.2007 o souhlas s dočasným vynětím pozemku p.č.
415/1(70m2) z půdního lesního fondu. Jedná se o pozemek ve
18
spoluvlastnictví měst a obcí (podíl obce Pohled je /838), který
bude dotčen stavbou silničního obchvatu v Rouštanech.
 ZO projednalo škodu způsobenou na majetku obce (osobní
automobil Škoda Felicia Kombi, SPZ 2J2 6461) při dopravní
nehodě dne 30.11.2007. Před projednáním tohoto bodu opustil
jednání starosta obce a zasedání řídil místostarosta
obce.Viníkem nehody byl Policií ČR označen Ing. Milan
Klement. ZO určilo viníku nehody uhradit vzniklou škodu ve výši
67 100 Kč a zároveň úhradu faktur č. 0047/002/07 a FAHB
723925. Splatnost se stanovuje do 30. 6. 2008.
 Dne 3.12.2007 byla finančním výborem obce provedena
veřejnosprávní kontrola v Mateřské škole Pohled. Předmětem
kontroly bylo účelné a hospodárné nakládání s majetkem obce,
za období od 1.1.07 – 30.11.07. Při kontrole nebyly zjištěny
nedostatky, pouze je nutné provést haléřové vyrovnání pokladny
k 31.12.2007.
 ZO schválilo rozpočtová opatření č. 5/07. Příjmy se zvyšují o
daňové příjmy ve výši 1 039 200 Kč, nedaňové příjmy ve výši 19
300 Kč, kapitálové příjmy ve výši 143 000 kč a dotace ve výši
141 000 Kč. Výdaje se sniţují o 305 100 Kč.
 ZO schválilo rozpočet na rok 2008. Rozpočet je koncipován jako
přebytkový a byl řádně vyvěšen na úředních deskách.
Příjmy celkem: 6 679 600 Kč
v tom:
daňové příjmy
nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
přijaté dotace
Výdaje celkem: 6 138 300 Kč
v tom:
výdaje běţné
výdaj kapitálové

6 211 900 Kč
352 300 Kč
70 000 Kč
45 400 Kč
4 846 300 Kč
1 292 000 Kč

OBECNÍ ÚŘAD UPOZORŇUJE:
 Občané mohou pouţít pro vlastní potřebu posypový materiál, který je umístěn v ulicích. Prosíme však o dokonalé uklizení z trávy.
 Aţ do 30. 4. je moţné na prostranství ve středu obce odkládat větve z předjarního řezu stromů, popř. chvojí slouţící jako zimní kryt
rostlin. Je nepřípustné tam dávat jiný odpad.
 Poplatky za svoz a uloţení komunálního odpadu, stočné a poplatek za psy zůstávají stejné jako v roce 2007 a je třeba je uhradit na
obecním úřadu do konce května..
 V Pohledu je značné mnoţství vysokých starých stromů, zejména lip. Přestoţe je péči o ně věnována stálá pozornost, při větším
větru často dochází k odlomení větve. Obecní úřad proto upozorňuje na toto nebezpečí a ţádá občany, aby při se při nepříznivých
povětrnostních podmínkách snaţili nebezpečným úsekům vyhnout.
 V poslední době se mnoţí stíţnosti na škody působené volně pobíhající drůbeţí a jinými domácími zvířaty. Starosta obce důrazně
upozorňuje, ţe řešení těchto sporů není v jeho kompetenci a záleţí vţdy na majitelích dotčených pozemků a nemovitostí. Sousedská
práva jsou v právních řádech obsaţena jiţ od dob římského práva. V naší právní úpravě je stěţejní ustanovení obsaţeno v
občanském zákoníku, konkrétně v jeho 127. paragrafu: "Vlastník věci se musí zdrţet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům
obtěţoval jiného nebo čím by váţně ohroţoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek
úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené bez toho, ţe by učinil dostatečné opatření na upevnění stavby nebo
pozemku, nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěţovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy,
pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi, nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek a
nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na
jeho pozemek." Protoţe se volně pobíhající drůbeţ a jiná domácí zvířata vyskytují i na obecních pozemcích, nebude jiţ ze strany
obce tato skutečnost nadále tolerována a tyto přestupky budou řešeny s majiteli zvířat.

KOLIK STÁLA ZIMA
Poslední zima byla opět mírná, a tak obec ušetřila. Za prohrnování v zimě 2007/2008 zaplatila obec firmě Osiva a.s. a firmě Josef
Neuwirth celkem 5462,50 Kč.

OHLEDUPLNOSTI NENÍ NIKDY DOST!
S přicházejícím jarem přibývá i aktivit na zahrádkách a mnohdy se nám nakupí rostlinný materiál, který není vhodný ke
kompostování a nejlepším řešením se zdá být jeho spálení. Zákon tyto aktivity výslovně nezakazuje, avšak za
předpokladu, ţe budou maximálně zohledněny ţivotní podmínky ostatních občanů. Větve a listí je tedy moţno pálit za
vhodných klimatických podmínek, aby nedošlo k "zamoření" nejbliţšího okolí, rovněţ je třeba zvolit vhodnou dobu
(nejlépe mimo dny pracovního volna a klidu). Nutný je soustavný dozor, aby nedošlo k poţáru, a pokud je to moţné, měli
by být se záměrem seznámeni nejbliţší sousedé. Spalování plastů a podobných materiálů je nepřípustné a vypalování
porostů, tedy souvislých ploch trávy a podobně, je zakázáno zákonem o poţární ochraně.

O OBYVATELSTVU
Nejmladší občankou Pohledu ke dni uzávěrky Listů je Lucie Neubauerová, naopak nejstarší je paní Marie Opršálová (97 let).
V obci je hlášeno 375 muţů a 403 ţen. Pohledem na rozdělení obyvatelstva obce podle věku zjistíme, ţe počet dívek ve věku do šesti
let je o 10 vyšší neţ počet stejně starých chlapců. Tento jev není příliš běţný. Podle dlouholetých pozorování a záznamů je dokázáno,
ţe se v populaci rodí vţdy více chlapců. Úmrtnost chlapců na
úrazy a posléze i muţů na choroby je však vyšší, a tak v průběhu
Obyvatelstvo obce podle věku
stárnutí populace dochází k vyrovnávání počtu obou pohlaví a ve
do 6 let
7-18
19-60
60 a více
věku kolem 50 let uţ začínají ţeny postupně převyšovat. Tak tomu
je v celé ČR, v kraji Vysočina i v našem okrese. Ovšem čím menší muži
23
51
226
75
území, tím častěji dochází k výjimkám. V Pohledu se tak poslední
ženy
33
37
221
112
dobou rodí více dívek. Doufejme, ţe brzy dojde ke změně trendu,
jinak budou mít naši fotbalisti nouzi o nový dorost. Prvním letošním dítětem je ale zase holčička.

Narození 2007:

Zemřelí 2007:

Březen
Květen
Červen
Červenec
Srpen

Josef Kotouč, 94 let
Jiří Petr, 55 let
Josef Karola, 67 let
Marie Ranecká, 87 let
Boţena Ondráčková, 83 let
Alois Still, 83 let
Emilie Glosrová, 68 let
Helena Ondráčková, 58 let

Září
Listopad

Sabina Merunková, Pohled
Šárka Šandorová, Pohled
Patricie Švecová, Pohled
Aneţka Nimmertondlová, Simtany
Jiří Mauer, Pohled
Barbora Horní, Pohled
Rozálie Baroňová, Pohled
Zuzana Ondrušová, Pohled
Petr Havlík, Pohled

TRESTNÁ ČINNOST V POHLEDU
V noci z 10. na 11. prosince 2007 poškodil neznámý pachatel kovovou bránu u oplocení skladu uhlí u nádraţí v Pohledu. Poškozené
firmě tak způsobil škodu 1 500 Kč.
Policisté obvodního oddělení prošetřují krádeţ okapových svodů. V noci z 30. na 31. ledna odcizil neznámý pachatel 6 měděných
okapových svodů z budov v obci Stříbrné Hory. Dalším šetřením bylo zjištěno, ţe ve stejné době došlo ke krádeţi svodů z budovy
kostela v Přibyslavi a budovy fary v Pohledu. Poškozeným vznikla škoda v celkové výši 30 800 Kč.

ŘÁDĚNÍ VICHŘICE
Vichřice EMMA, která postihla území republiky o posledním únorovém víkendu, byla k naší obci celkem milosrdná. Nedošlo k ţádným
váţným škodám na majetku obce ani občanů a ani porosty nebyly významně poškozeny. V Pohledu, Simtanech a Rouštanech došlo
v sobotu k přibliţně šestihodinovému výpadku el. proudu, asi od 11 do 17 hodin. Hůře na tom byla čtvrť Nad Tratí, kde proud nešel aţ
do 23 hodin. Potíţe s elektřinou byly nejhorší na samotách u sv. Anny, tam zůstali lidé bez proudu aţ do úterý dopoledne.

ZE ŢIVOTA SPOLKŮ A KLUBŮ
Milé děti a vážení rodiče,
nebývá zvykem se vracet v březnu k vánočnímu
času, ale já tak přesto učiním.
Chtěla bych touto cestou poděkovat vám všem,
kteří jste se podíleli na přípravě vánočního
programu, nejen dětem za jejich skvělé výkony, ale
i rodičům, kteří věnovali čas přípravě tohoto
programu. Těším se na další spolupráci.
Leona Štrálová
SOKOL INFORMUJE

Do školky přijede fotograf
V pondělí 31.3.2008 v 8.00 hodin
přijede do mateřské školy fotograf
z Brna. Pokud budete mít zájem o
fotografování vašich dětí, jste
zváni. Bliţší informace naleznete
ve vývěsce mateřské školy.

Zimní příprava TJ Sokol Pohled pro jarní sezonu 2007/2008 byla zahájena ve středu 2.1. 2008 kondičními tréninky v okolí fotbalového
hřiště. Počasí nám přálo, a proto jsme se kromě vytrvalosti mohli věnovat i cvičením s balonem. Trénovalo se 3x týdně pod vedením
pana Petra Sobotky, průměrně s deseti hráči. Morálka i nálada v týmu byla velmi dobrá. Svou účastí a zápalem zaujali někteří mladí
dorostenci, naopak někteří, i starší hráči, s kterými se na jaro počítalo do základní sestavy, zklamali na plné čáře.
Tréninkové jednotky byly proloţeny víkendovými zápasy v rámci turnaje Bernard Cup na umělém trávníku v Humpolci. I přes
nelichotivé výsledky byla naše účast mezi silnějšími týmy přínosem a splnila svůj účel. V kaţdém zápase se vystřídalo 16 – 18 hráčů a
vyzkoušeli jsme různé herní varianty. Týmům Tisu, Chotěboře a Ledče nad Sázavou jsme byli přinejmenším vyrovnaným soupeřem.
Další přípravný zápas jsme sehráli ve Velkém Meziříčí s týmem 1.A třídy Jaroměřice nad Rokytnou s výsledkem 0:3.
Na březen jsou naplánována ještě dvě utkání. Na umělé trávě v Humpolci s Budíkovem a generálkou na první mistrovské utkání bude
zápas ve Speřicích.
Vedení oddílu během zimní přestávky pracovalo na stabilizování hráčského kádru. Na přestup jsme získali Jiřího Nekvapila z Lipnice n.
Sázavou, na hostování Miroslava Krpálka z Dobronína a Tomáše Říhu z Dlouhé Vsi. Pohledský tým opouští Tomáš Šnobl, který
přestoupil do Ţdírce nad Doubravou; Milan Kunášek a Luděk Freudenreich odchází na hostování do Dlouhé Vsi. V jednání je jarní
hostování Jana Beděry v Tisu.
Také příprava hráčů B-týmu na jarní kola soutěţe je v plném proudu. Trénují 1x týdně a scházejí se v hojném počtu.
V probíhající přípravě zorganizovali Sokolové Sportovní ples ve Stříbrných Horách, na kterém zahrála kapela Variace. Myslíme, ţe
ples se povedl ke spokojenosti hostů i organizátorů.

TURNAJ BERNARD CUP
Pohled

0:5 FK Humpolec „A“
1:1 Tis
0:1 Chotěboř „A“
0:6 Světlá nad Sázavou
1:4 Ledeč nad Sázavou



Sbor dobrovolných hasičů Pohled
srdečně zve všechny děti i rodiče na



DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
který se bude konat v neděli 16. března 2008 od 14 hodin
v tělocvičně zámku.


Z VÝROČNÍ SCHŮZE ČZS V POHLEDU
V sobotu 1. března proběhla výroční členská schůze svazu zahrádkářů v Pohledu. Činnost svazu v loňském roce zhodnotil předseda
Ing. Petr Jirásek. Uvedl, ţe organizace má ke dni schůze 70 členů a řídí ji 18 členný výbor, ve kterém je 9 ţen. Výboir se loni sešel
šestkrát. S činností v uplynulém období můţe být organizace spokojená, přestoţe některé činnosti nejsou ziskové. V zájmovém
sdruţení jako je ČZS jde ovšem především o uspokojování zájmových potřeb členů. K tomu patří třeba i sluţby zahrádkářským
malotraktorem, kterým lze obdělat i malé rozlohy. Na sluţby malotraktoru musí organizace doplácet a loni skončilo se ztrátou i
moštování, protoţe bylo málo jablek. Výroba moštu je ale populární sluţbou, která bude i letos zachována. Zahrádkáři věří, ţe úroda
bude letos lepší. Zájezd do Českých Budějovic na výstavu Hobby se těšil velkému zájmu a i letos se alespoň s jedním zájezdem
počítá. Loni byla poprvé uspořádána burza přebytečných výpěstků a největší akcí byla tradiční červencová výstava květin. Výstava,
kterou loni navštívilo 2521 lidí, přinesla do pokladny organizace přes 40 tisíc korun.
Předseda zmínil i brigádu na opravě zdi u skleníku a poděkoval paní Mišurové za vzorné vedení účetní evidence svazu. Na schůzi se
letos rozdávala i čestná uznání za mimořádné zásluhy. Uznání obdrţeli: Michal Tonner, Anna Klementová, Josef Schober, Jiřina
Schoberová, Jiří Šimanovský.
Schůze schválila návrh plánu činnosti na rok 2008. Zahrádkáři plánují opět zajistit provoz moštárny, štěpkovače i malotraktoru.
Koncem května pojedou na zájezd. Pokud to bude moţné, uspořádají i výstavu květin. Nadále bude členům k dispozici zahrádkářská
knihovna u předsedy Jiráska. Protoţe bude prodán zámek, kde má organizace svůj sklad, bude se muset k tomu účelu upravit
místnost vedle klubovny motorkářů. Zahrádkáři diskutovali i o zájezdu na divadelní představení do Přibyslavi a o zorganizován í burzy
přebytečných výpěstků. Mluvilo se také o pěstování vína, které se v poslední době v obci na zahrádkách zkouší. Ing. Jirásek doporučil
odrůdy Crystal a Arkadia, které jsou do našich poloh vhodné. Poradil i vhodné odrůdy jablek.
Přestoţe zahrádkáři mají hodně členů, věkový průměr je dost vysoký. Rádi uvítají nové členy zejména z řad mladých.

Z VÝROČNÍ SCHŮZE ČMS V POHLEDU
V sobotu 16. února hodnotili svou činnost pohledští
myslivci. Výsledky hospodaření jsou dobré, a proto
v loňském roce nebyly vybírány členské příspěvky. Byla
opět obnovena tradice výlovu Simtanského rybníka a po
více neţ dvaceti letech znovu uspořádána Poslední leč.
Předseda zhodnotil účast členů na honech. Bylo
odloveno 25 kusů srnčí zvěře, 1 daněk, 3 lišky, 3 kusy
černé zvěře, 6 zajíců a 38 baţantů. 16. 2. 2008 a 8. 3.
2008 bylo provedeno sčítání zvěře. Podle slov
hospodáře sdruţení se oproti loňsku mírně zvýšil stav
srnčí zvěře a zajíců. Stavy ostatní zvěře jsou stejné jako
loni.
22. února provedli myslivci v rámci brigády úklid lipové
aleje a pálení větví u sv. Anny.

Zápis dětí do Mateřské školy Pohled
pro školní rok 2008/2009
Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budou
k vyzvednutí v Mateřské škole Pohled ve dnech
17. a 18.dubna 2008 od 13.00 do 15.30 hodin
Podmínkou zápisu je dovršení 3 let věku dítěte ve
školním roce 2008/2009.
S případnými dotazy se obraťte na ředitelku školy,
tel.569 439 252, 721 237 911,nebo na internetovou adresu
mspohled@centrum.cz.

Škaredá středa
nastává 40 dní před Velikonoční nedělí, Kdo se na škaredou středu zamračí, bude
Toto období se rozděluje na postní neděle se mračit po celý rok, a proto je zakázáno
se mračit. V tento den by se měla začít
a kaţdá má svůj název.
malovat velikonoční vajíčka.
První postní neděle – pytlová
Jmenuje se podle oblečení z pytloviny,
které si lidé oblékali v období velkého
půstu.
Druhá postní neděle – sazometná
Na sazometnou neděli se dělá velký úklid a
vymetá se komín.Také se nazývá podle
slovanského jídla praţma Praţná neděle.
Třetí postní neděle – kýchavá
Kolikrát v tuto neděli kýchneš, tolika let se
doţiješ.
Zelený čtvrtek
Čtvrtá postní neděle – druţebná
Druţebná neděle se tak jmenuje proto, ţe Na zelený čtvrtek si uvařte jídlo z čerstvých
v tento den si mohou všichni zazpívat a zelených rostlin, podle kterých se tento den
jmenuje. Naberete sílu a doplníte chybějící
potěšit se. Pečou se koláče druţenáče.
vitamíny.V tento den se začínají péct
Pátá postní neděle - smrtná
Název této neděle je odvozen od zvyku mazance, jidáše, koláče nebo velikonoční
vynášení Moreny. Je to figura ze slámy a beránci. Naposled je moţné také slyšet
hadrů připevněná na tyči a znázorňuje zvony. Neuslyšíte je do Bílé soboty. Říká
končící zimu. Děti ji vynášejí za zpěvu písní se, ţe odletěly do Říma. Zvuk zvonů je
za vesnici.Tam ji pak spálí nebo hodí do nahrazen řehtačkami, které vyhánějí
z domů vše zlé. Čtvrteční zvyk je brzo ráno
vody, a tím vyhánějí zimu.
vstát a omýt se ranní rosou, abyste byli
Šestá postní neděle – květná
Na květnou neděli se světí větvičky vrby zdraví.
jívy zvané kočičky, které připomínají příjezd Velký pátek
Krista do Jeruzaléma. Posvěceným větvič- Velký pátek je dnem nadpřirozených sil a je
kám je přisuzována kouzelná moc. Lidé s ním spojena spousta pověr:
věří, ţe je ochrání před zlými kouzly a čáry, Známá je pověra, ţe v tento den se země
a proto si je na jaře dávají doma na otevírá a vydává poklady. Kdo se vydá
poklady hledat, neměl by zapomenout na
ozdobený stůl.
posvěcené vajíčko, kterým se musí třikrát
PAŠIJOVÝ TÝDEN – týden před poklepat na zem, aby se otevřela. Velký
Velikonocemi. Pašije znamená v překladu pátek je především dnem velkého půstu a
utrpení Jeţíše Krista. Pokud se chcete hlubokého smutku, protoţe připomíná
drţet tradic, měli byste tento týden jíst ukřiţování Krista.
pouze polévku s chlebem nebo brambory Bílá sobota
s mlékem a drţet se následujících lidových V tento den se musí celý dům uklidit, aby
se skvěl čistotou a byl připraven na nedělní
zvyklostí:
připomenutí Kristova vzkříšení. Doma se
Modré pondělí a šedé úterý
Tyto všední dny věnuj hned po ranním uhasí ohniště a pak je hospodyně znovu
zapalují ţhavými uhlíky z posvěcených
rozjímání svátečnímu úklidu.
ohňů,symbolizujících nový ţivot, pálených
před kostely. V tento den se zvony navracejí z Říma a opět se rozezní v plné své
kráse.

PŘEDVELIKONOČNÍ OBDOBÍ

Neděle – Boţí hod velikonoční
Boţí hod velikonoční je vyvrcholením
celých svátků a koncem půstu. Je všude
vítáno zvoněním, bubnováním a troubením
kostelních věţí.
V tento den je zakázáno pracovat a celá
rodina se schází u slavnostního stolu, kde
se rovným dílem rozděluje vařené vejce.
Pokud by někdo zabloudil, stačí, aby si
vzpomněl, s kým jedl vejce, a bezpečně se
vrátí domů.
Velikonoční pondělí
Je spojeno s mnoha tradicemi, chlapci
chodí na pomlázku za děvčaty a čerstvými
metlami s barevnými pentlemi z nich vyhánějí nemoci. Vyšlehaná děvčata je za to
odměňují zdobenými vejci – symboly
budoucího ţivota.
Bílá neděle
Je to první neděle po Velikonocích a je
nazývána podle křesťanů, kteří v tento den
nosí naposledy bílý šat.

Symboly Velikonoc
Beránek
Jeho spojení se svátky jara a oslavami
zrození nového ţivota pochází z dob, kdy
naši předkové ţili jako kočovní pastevci se
svými stády ovcí a koz.
Později v křesťanské i naší lidové tradici
symbolizoval Jeţíše a jeho oběť.
Vajíčka
Protoţe se z nich rodí nový ţivot, malí
ptáčci, byla jiţ od nejstarších dob
symbolem zrození a plodnosti. Kdo dostal
vajíčko, dostal s ním i jeho kouzelnou ţivou
sílu.
Pomlázka
Na jaře rašící větvičky a proutky symbolizovaly rozkvět nového ţivota. Šlehání
rašícími vrbovými proutky mělo ţenám matkám předat plodivou sílu znovu se
probouzející přírody.
Zajíček
Symbol chudoby,skromnosti, pokory a
sebeobětování.

UZAVŘENÍ HOSTINCE
Od 4. března došlo k definitivnímu ukončení provozu hostince u Pařilů. Provozovatel děkuje všem bývalým zákazníkům za přízeň.

DUŠKŮV KOPEC MÁ NOVÉ MAJITELE
Sídlo na kopci nad Pohledem patřilo dlouhá léta rodině Dušků. Dušek byl nejbohatším sedlákem ze vsi, měl dva páry koní, desítky krav
a prasat. Není divu, ţe ho po válce neminul osud mnoha jiných sedláků. V roce 1952 byla rodina vystěhována a majetek začal vyuţívat
státní statek. Domovní část byla obydlena různými nájemníky. Vinou dítěte nájemníků došlo v roce 1963 k poţáru v hospodářské části
usedlosti – ve chlévech. Po poţáru byl dobytek přestěhován do kravína v Pohledu, a kdyţ byl chlév znovu opraven, slouţil jako
teletník. Po roce 1989 státní statek nemovitosti definitivně opustil. Nájemníci z domovní části se brzy po poţáru odstěhovali a od té
doby dům chátral. V posledních třech letech slouţilo zpustlé místo mládeţi k bojovým hrám. Od letošního roku místo patří rodině
Losenických, která nemovitosti koupila.
Pan Losenický se narodil ve mlýně v Mrači u Benešova. Ţivot ho zavál na různá místa, část ţivota strávil s rodinou i na Šumavě.
Nakonec se vrátil opět na mlýn do Mrače. Mrač je jen 40 km od Prahy a výstavba satelitních městeček začala dosahovat aţ sem. Obec
uţ nebyla tím klidným místem a také mlýn začal majitelům připadat zbytečně velký pro jejich potřeby. Rozhodli se jej prodat a rozhlíţeli
se po novém místě.
„Uvaţoval jsem o Šumavě, neboť mi byla blízká,“ vypráví p. Losenický, „ale manţelka řekla ne, půjdeme na Vysočinu, mám tam
v Chotěboři bratra. Osud tomu chtěl, ţe dcera měla autonehodu a léčil ji doktor z Havlíčkova Brodu. Jednoho dne, kdyţ jsem na ni
v Brodě čekal, šel jsem se z dlouhé chvíle podívat do realitní kanceláře. Ukázali mi tuhle nemovitost. Zaujalo mne to, tak jsme se sem
se ţenou i dcerou vypravili.
Kdyţ jsme přijeli, bylo nevlídné počasí a pršelo. Po krátké prohlídce jsme usoudili, ţe investice do těch ruin za to nestojí, i kdyţ místo je
krásné. Ţena s dcerou uţ seděli v autě a já jsem se šel ještě podívat k rybníčku, který také k nemovitosti patří. Zklamaně jsem
konstatoval, ţe také tady bude zapotřebí mnoho práce, aby se opravila hráz a rybník upravil. Vracel jsem se tedy vzhůru k obytnému
stavení, a kdyţ jsem pohlédl na krásný štít, najednou se ve mně něco zlomilo. Viděl jsem ten krásný výhled do údolí a na protější
kopce a uvědomil jsem si, ţe ten sedlák přede mnou, ten věděl, proč se tady usadil. Byl jsem rozhodnutý.“
Tehdy ovšem ještě p. Losenický nevěděl, ţe nakonec stejně bude původní domovní stavení muset zbourat, ale ani potom si koupi
nerozmyslel, Natolik mu místo učarovalo. Podle jeho slov by v červenci měl na původních sklepech stát nový domek. Na sýpce se
opravuje střecha a pak bude slouţit k ustájení jeho dvou koní. Jak říká, dva koně jsou málo, mohl by poskytnout ustájení i pro pár koní
případným chovatelům, kteří pro své miláčky nemají místo. Bývalý teletník bude zčásti zbourán a zčásti opraven. Pak poslouţí jako
sklad. Zásah bude potřebovat i travnatý porost na kopci. Tráva je nekvalitní a výnos malý. „Musím všechno zorat a znovu osít. Sladký
lupen koně neţerou,“ poznamenává p. Losenický.
Na nové majitele čeká spousta práce. Přejeme jim, aby se jim vše dařilo a hlavně, aby se jim, stejně jako ostatním občanům, kteří se
do obce v loňském roce přistěhovali, v Pohledu dobře ţilo.

HAVARIJNÍ STAV HŘBITOVNÍ ZDI
Cihlová zeď je v horní části hřbitova silně nakloněná a v některých
místech hrozí zřícením na pomníky. Aby bylo zabráněno škodám na
majetku občanů, provedli zastupitelé provizorní podepření. Zeď vyţaduje
opravu, na kterou obec v současnosti nemá peníze. Stavební firma U
Vojtěcha s.r.o provedla na naši ţádost předběţný odhad ceny opravy zdi.
Za předpokladu, ţe budou znovu vyuţity vybourané cihly, odhadla práce
na 660 000 Kč. Navíc bude nutné řešit vlastnictví pozemku, na kterém zeď
stojí. Není totiţ majetkem obce, ale ČR - Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových.
Při zevrubné prohlídce po celém obvodu zdi zjistili zastupitelé i jiné
skutečnosti. Přestoţe je na dolním rohu hřbitova místo vyhrazené pro
hřbitovní odpad, je na některých místech vně hřbitova obrovský
nepořádek. Kelímky od svíček a sklenice praskají pod nohama a byly
nalezeny i věnce a vánoční stromečky. Nepořádek není všude, takţe by
bylo moţné uvést, za kterými hroby je situace nejhorší, ale věříme, ţe
toho nebude třeba a brzy dojde k nápravě.

SLOVO MAJÍ PODNIKATELÉ
V letošním roce jsme se rozhodli věnovat
v kaţdém čísle našeho čtvrtletníku prostor
podnikatelům a firmám, které mají na
území obce své provozy. Chceme dát
slovo jak zaměstnavatelům, tak i drobným
podnikatelům, kteří ani zaměstnance
nemají. První volba padla na firmu OSIVA
a.s. Na otázky redakce ochotně odpověděl
Ing. František Šťastník:
„Firma byla zaloţena v roce 1993. Její
hlavní činností je zemědělská výroba.
V současné době obhospodařuje 2150 ha
zemědělské půdy a organizačně je členěna
na dva výrobní závody – Přibyslav a
Pohled. Jak název napovídá, zhruba 30 %
rostlinné produkce tvoří osivo. Kromě
semenářství se společnost soustředí na
výrobu technických plodin – máku řepky a
kmínu. Tyto výrobky nabízí jak velkým
zpracovatelům, tak i drobným pěstitelům.
V ţivočišné výrobě jsme zaměřeni na chov
dojnic.“
Red: „Doslechli jsme se, že na farmě
v Pohledu se chystají nějaké změny.“
FŠ: „V roce 2008/2009 dojde k rekonstrukci farmy dojnic. Kravín je v současné

době provozován jako vazný, tedy
s technologií,
která
jiţ
nevyhovuje
současným nárokům na ustájení dojnic.
Firma ve snaze vyhovět těmto nárokům a
poţadavkům
ţivotního
prostředí
se
rozhodla chov dojnic modernizovat a
zjednodušit. Základním předpokladem
splnění cíle je spojení individuální péče o
zvířata se špičkovou technologií, tzv.
welfare systém, který zajišťuje kvalitní
prostředí pro zvířata. Zlepší se i kultura
práce ošetřovatelů dojnic. Projekt řeší
stavební úpravy objektů bývalého kravína
s přístavbou dojírny, skladovým hospodářstvím a rekonstrukcí siláţního ţlabu.
Návrh celé přestavby na volné ustájení
dojnic je zpracován v souladu s právními
předpisy vztahujícími se k řešené problematice. Celková kapacita stájí bude 450
míst pro dojnice a 70 míst pro narozená
telata a je niţší neţ byla kapacita předchozích vazných stájí.“
Red: „Takže bude méně hnoje?“
FŠ: „Ano, část tuhé sloţky bude odseparována a vyuţita zpět ve stájích jako
podestýlka.“

Red: „Současný kravín obec žádným
zápachem neobtěžuje. Jste si jistý, že po
přestavbě
nedojde
v tomto
ohledu
k nějaké, pro obec nepříznivé, změně?“
FŠ: Při plánování nové investice jsme volili
takovou technologii, aby z hlediska ochrany
ovzduší nedošlo k negativní změně. Provoz
je dostatečně vzdálen od obce, dojde ke
sníţení vyprodukovaných odpadů ze ţivočišné výroby. Občané Pohledu se nemusí
obávat zápachu z provozu kravína.
Red:
„Kolika
pohledským
občanům
poskytuje společnost zaměstnání?“
FŠ: „V pohledském provozu pracuje 12 lidí
s bydlištěm v Pohledu a 6 Ukrajinců z ubytovny. Sehnat kvalitní zaměstnance do
ţivočišné výroby není jednoduché. Není to
lehká práce a důleţitý je i vztah ke zvířatům. Současní pracovníci ţivočišné výroby,
ať jiţ místní nebo Ukrajinci, odvádějí velice
dobrou práci.“
Red: „Děkujeme za rozhovor a přejeme
společnosti hodně zdaru v podnikání.“

CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ?
Tak zněla otázka na paní Helenu Pospíchalovou, která v roce
1999 a 2000 získala za vedení pohledské knihovny titul
„Knihovna Vysočiny“. Setkáváme se v sobotu, na stole v
knihovně leţí asi 20 nově zakoupených knih, které dnes bude
paní Pospíchalová katalogizovat.
Začneme čísly. Paní Pospíchalová čte nejdůleţitější údaje z
výroční zprávy za rok 2007. Tu kaţdý rok zasílá krajské
knihovně, pod kterou naše knihovna spadá.
H.P.: V evidenci pohledské knihovny je vedeno 83 čtenářů, 60 z
nich minulý rok knihovnu navštívilo. Celkem přišli tito čtenáři do
knihovny 836krát a vypůjčili si 4236 knih a časopisů. V
pohledské knihovně je nyní 4586 svazků knih a 7 druhů
časopisů. Většinu tvoří beletrie a zbytek literatura naučná - 590
svazků.
RED: Kolik nových knížek pořídíte ročně?
H.P.: Za minulý rok jsem pořídila 160 nových knih. Po celý rok
sleduji, jaké tituly jdou na trh a pak je hromadně koupím v
knihkupectví na náměstí v Havl. Brodě. Za ty roky uţ vím, co se
lidem líbí, co koupit a co ne. Oblíbené jsou „oddychovky“.
Ţenským se líbí červená knihovna, hlavně autorky Robertsová,
Brownová, Smallová, chlapi zase raději čtou detektivky,
dobrodruţné kníţky nebo cestopisy. Takovou tu „těţkou“
literaturu moc nekupuji, to jsou spíš leţáky. Z českých autorů se
líbí Ludmila Vaňková, Simona Monyová, ty tu máme téměř
kompletní, nebo regionální literatura. Proto odbíráme například
sborník Havlíčkobrodsko.
RED: A finance jsou postačující?
H.P.: V tomto si nemůţu stěţovat, obecní úřad vychází knihovně
velice vstříc, ročně mám na provoz vyčleněno 32 000,- Kč, takţe
jsem s tím spokojená. Kdysi, kdyţ ještě kníţky stávaly 20 korun,
přispívala pětistovkou krajská knihovna, kdyţ ještě kníţky
stávaly 20 korun. Teď uţ vůbec ne, všechno je v reţii obce.
Kromě počítače tedy. Ten jsem dostala v roce 2002 z krajské
knihovny a opravdu hodně mi ulehčuje práci.
RED: Máte nějaké „poctivé“ čtenáře, kteří chodí pravidelně?
H.P.: No, opravdu kaţdé úterý tady je pan Pokorný, paní
Jirásková, Pátková, pak chodí kaţdých 14 dní z Rouštan paní
Rázlová a Svobodová.

RED: A jak to je se zřízením čtenářského průkazu?
H.P.: Čtenář zaplatí poplatek 100 Kč a na základě občanského
průkazu mu vystavím průkaz. Ten platí jeden rok, např. od
dubna do dubna následujícího roku. Pak na tu jednu kartičku
většinou chodí celá rodina. Hodně lidí mi tu ale průkazku
nechává, protoţe se bojí, ţe ji ztratí. Takţe kdyţ přijdou, najdu si
je v téhle hromádce (ukazuje paní Pospíchalová pěkný paklík
průkazek) nebo v počítači. Lidi taky neradi hledají v regálech,
proto tu mám vţdy bokem vystavené novější tituly. Knihy
půjčujeme na měsíc. Většinou lidi vracejí kníţky tak, jak mají, ale
je i pár takových, co přijdou s kníţkou po půl roce. Ale pokuty, ty
já nedávám.
Paní Pospíchalová ukazuje jednotlivé regály s detektivkami,
beletrií i naučnou literaturou, pak ukazuje na jeden regál kníţek:
H.P.: To jsou kníţky zapůjčené z České Bělé. Pobočky krajské
knihovny si totiţ vzájemně mohou vypůjčovat knihy, které
jednotlivým knihovnám chybí. Minulý rok jsme dostali soubor
výpůjček – asi 250 titulů z bělské knihovny. Knihy pak můţeme
mít zapůjčeny rok a normálně je půjčovat pohledským čtenářům.
Letos máme přislíbený soubor výpůjček z Krajské knihovny v
Havl. Brodě.
A pak tu taky máme internet. Získali jsme ho díky krajské dotaci
na 3 roky, takţe je zdarma. Většinou sem chodí mladé holky,
buď na chat, nebo kdyţ potřebují najít materiály na referáty. Je
tu i tiskárna, takţe si všechno mohou hned vytisknout. Ale jinak
sem mladí moc nechodí. Ještě tak úplně malé děti s maminkami
pro obrázkové kníţky, ale kdyţ uţ jsou větší, tak vůbec. Jedině
na ten internet. Děti ve věku základky čtou opravdu málo.
RED: A jak jste na tom Vy, stíháte číst?
H.P.: No, moc ne, přečtu tak jednu knihu za 14 dní, 3 týdny.
Všechno rozhodně přečtené nemám. Ale jinak to tady mám moc
ráda, baví mě to, jinak bych to nedělala uţ přes 25 let.
Provoz knihovny a internetu
úterý 16 – 18 hod, internet i po domluvě
Z nových knih:
Jan Werich: Fimfárum, 9 animovaných příběhů
Joanne K. Rowlingová: Harry Potter a relikvie smrti

PODĚKOVÁNÍ
První zápisy do obecní kroniky jsou z dvacátých let minulého století. V současnosti se jiţ píše 4. kniha. Přílohou kroniky jsou fotografie
– fotokronika. Téměř 1800 fotografií je umístěno na arších, které jiţ dnes tvoří 35 svazků. Nejstarší fotografie jsou z konce
devatenáctého století (okolo r. 1890). Svazky se stále rozrůstají a přehlednost se ztrácí. Obrovský kus práce na uspořádání fotokroniky
a zaevidování všech fotografií, včetně uvedení jejich přesného umístění, vykonala Martina Bořilová. Celá evidence ještě není úplně
hotova a vyţaduje si od Martiny spoustu volného času. Za tuto práci jí náleţí upřímné poděkování jak zastupitelů, tak všech občanů
obce.
Poděkování rovněţ patří panu Novotnému a jeho synovi za opravu krytiny na střeše bramborárny, dále pak společnosti ZEMPOL s.r.o.
a firmě Uhelné sklady Rázl & Škaroupka za bezplatnou pomoc při naloţení a odvozu listí z Pohledu a Simtan.

VÝZVA OBČANŮM – DOPLNĚNÍ OBECNÍCH KRONIK

Zámek koncem 19. stol.

Kroniky obce Pohled byly mnohokráte oceněny při soutěţích kronikářů,
přesto v nich existují „bílá místa“, která si ţádají doplnění. Proto bychom
tímto chtěli poţádat Vás, občany obce, o spolupráci při doplnění chybějících
materiálů. Jedná se o období nedávné – roky 1991 – 1999, kdy máme
ţalostně málo fotografií z dění v obci. Jestliţe máte ve svých archivech
takovéto snímky (sport, výstavba v obci, činnost spolků, pouť, brigády,
povodně, demolice, fungování ZŠ, atd.), dovolte nám vyuţít je jako materiál
potřebný k doplnění kronik.
Z poskytnutých materiálů bude pořízena kopie, originál samozřejmě vrátíme
majitelům.
Velký zájem bychom také měli na doplnění archivu fotografií či pohlednic
zhotovených do roku 1945. V případě zájmu můţete kontaktovat kronikáře
obce p. Pokorného 602 973 512, Martinu Bořilovou 721 206 688, zanechat
kontakt na OÚ či zaslat zprávu e-mailem na adresu: obec.pohled@iol.cz.

Z HISTORIE POHLEDSKÝCH PLESŮ
aneb od Matěnů do Stříbrných Hor
Letošní pohledská plesová sezóna je uţ minulostí, a proto se přímo nabízí podívat se právě na minulost plesů pořádaných v
Pohledu. Tradice plesů i zmínky o nich jsou nečekaně bohaté, a tak můţeme s exkurzí začít ještě v dobách rakouskouherské
monarchie, v nejstarší pohledské hospodě v čp. 19. Důvod je prozaický. Dobře prosperující hostinec u Matěnů, který vedl jeho majitel
Adolf Matěna s chotí, měl totiţ do roku 1904, kdy si otevřel hostinec Karel Pařil v nově postaveném domě čp. 93, největší sál. Jde o
dnes jiţ nefungující hostinec U lípy, který tento název nesl uţ v r. 1923 za svého druhého majitele Karla Pařila mladšího. Tomu zde po
otci zůstal i řeznický krámek, kdyţ si Karel Pařil starší, jak uţ bylo řečeno, postavil restaurační zařízení čp. 93 i s novým řeznictvím
(dnešní pohostinství U Pařilů). A tak se ve dvacátých letech chodilo k „prostředním Pařilům“ (U lípy) a k „dolním Pařilům“ (Karel Pařil
starší). Proč právě k „prostředním“ vysvětluje to, ţe za křiţovatkou směrem na H. Brod stával ještě jeden hostinec - U Holubářů čp. 85
(dnes jsou to domy dva – čp. 3 Sobotkovi a čp. 85 hostinec Pod klenbou). I tady bývalo řeznictví, takţe podtrţeno sečteno, co
hostinský, to také řezník.
Ale zpátky k plesání. První zachovaná pozvánka na ples pochází z roku 1914 a byla otištěna v „Hlasech z Posázaví“: „Z Pohledu.
Ples sboru dobrovol. hasičů v Pohledu pořádán bude dne 15. února t. r. u Matěnů. Začátek v 7 hodin več. Vstupné osoba 1 K 50 h,
rodina 2 K 50 h. Lze očekávati, že tohoto plesů súčastní se hojně i občané německobrodští.“ (Fotokronika 10/22/420; zachován
původní pravopis) Jak takový ples u Matěnů probíhal popisuje František Hladík ve své knize „Staré hospody“: „V této hospodě byl zvyk,
že hudba hrála v rohu proti výčepu a to na nezvýšeném podiu, pouze na podlaze. Podle obsazení hudby stávalo se, že menší počet
hudebníků si sedl za stůl, noty si někteří opřeli o půlitry a již se hrálo.“ (F. Hladík: Staré hospody, str. 9) Jak bylo ve zvyku, plesy se
konaly střídavě v jednom i druhém hostinci – jeden rok byl hasičský ples u Matěnů, druhý rok u Pařilů, to samé platilo pro ples
sousedský či sokolský. Konalo se tu také velké mnoţství zábav – doţínková, rekrutská, pouťová, mikulášská, silvestrovská, některé
roky také josefská, kateřinská, štěpánská či posvícenská. U „dolních“ Pařilů se zase na zahrádce ve dvoře konávalo kácení máje.
Kdyţ se u „dolních Pařilů“ konal ples, měnila se kvůli němu dokonce funkce jednotlivých místností v domě. Do hostince se
vcházelo přes krám – řeznictví, které se pro tento den proměnilo v šatnu, v dalším pokoji, který byl součástí bytu, bývala vystavena
tombola a umístěn stůl pro pořadatele, a pak účastníci prošli kuchyní do velkého sálu. V jeho průčelí byly vţdy zavěšeny patřičné
symboly daného spolku a pod nimi se nacházel čestný stůl pořadatelů. Jak uvádí pan Hladík: „...např. při hasičském plese přijížděla
vždy na část večera delegace okresního hasičského výboru z Havl. Brodu, vždy v hasičských stejnokrojích, a tato delegace si sedávala
vždy na připravená místa v čele sálu.“ (F. Hladík: Staré hospody, str. 35). Jaký však byl průběh a následky plesů, kroniky nepopisují.
Stejné to je i s plesem loveckým. Ten se konával v hostinci u Svaté Anny - „Plesy a odpolední čaje měly prostor v sále v patře. Tento
sál byl stejně velký jak dolní, ale měl tu výhodu, že se zde sedělo v přilehlém prostoru čtyř pokojů a někdy i v dosti prostorné vstupní
hale, takže sál byl jen na tančení. […] Výčep v prvním patře nikdy nebyl a veškeré občerstvení se nosilo z přízemí.“
Idylická léta první republiky přerušila druhá světová válka. S ní přišel i zákaz pořádání zábav a jiných společenských oslav.
Pan Hladík uvádí, ţe pohledská mládeţ i přes protektorátní omezení pořádala tajné zábavy, dokonce i v tehdejší „dupárně“ - parketu u
Sv. Anny.
První velice stručná zmínka o prvním poválečném plesu je zapsána v Pamětní knize a pochází z r. 1946: „Maškarní ples, který
uspořádali přátele školy, vynesl 25.000 Kč.“ I o dalším ročníku obnovené plesové tradice se z kronik dozvídáme jen málo: „V
masopustě 1947 byly pořádány 3 plesy. Hasičský, Národní Fronty (původně byl plánován ples K.S.Č., když však ale chtěli N.S.
(Národní socialisté) v týž den uspořádat Trucbál, prosadil důvěrník Lidové strany pořádání plesu N.F.), pak maškarní, pořádaný ve
prospěch ujezdné měšťanské školy, který se nejlépe vydařil.“ (pozn.red. zachován původní pravopis).
Za ztrţené peníze, kterých nebylo málo, byly prozíravě pořízeny nejnovější kulturní výdobytky své doby: „Z výtěžků zábavních
podniků byl zakoupen pro školu filmový projektor „Almo“ s projekčním plátnem za Kč 20.150,- . Min. školství darovalo Kč 8.000,-.“ A tak
se Pohled mohl pochlubit i vlastním biografem. Přístroj byl umístěn ve velkém sále sokolovny a v dalších letech bylo rozhodnuto, ţe
dojde k úpravě kinosálu, který bude moci slouţit také jako kulturní dům. Jiţ v červnu 1949 byla přestavba včetně vystavění pódia
dokončena, a tak mohla padesátiletá éra pohledských plesů pořádaných v kinosále začít. Jak opět velice stručně uvádí kronika: „V
roce 1949 byly uspořádány 4 plesy, Hasičský, K.S.Č., Lovecký a Maškarní. [...] Dále bylo pořádáno 12 tanečních zábav (Branci, u Sv.
Anny, dožínky, atd.)“
Zlaté časy začínají. O plesovou zábavu se léta starají místní sloţky – KSČ, myslivci, poţárníci a sdruţení přátel školy. Myslivci
pořádají poslední leč vţdy v prosinci u Sv. Anny, ostatní sdruţení v novém kinosále. Kromě těchto tradičních plesů Pohled zaţil také
mládeţnický ples nebo hornický ples v r. 1961. Nejnavštěvovanějším plesem býval maškarní, na nějţ chodívalo kolem 300 lidí.
Jednotlivé organizace také názvy plesů často měnily, takţe KSČ pořádala v roce 1961 ples pracujících, v roce 1962 všedělnický, v
roce 1963 dělnický. Stejně tak měnilo názvy poţárnické sdruţení – ples poţárníků střídal poţárnický ples, v roce 1967 dokonce nesl
název sousedský, čtyři ročníky zaţil i okrskový ples poţární ochrany. V roce 1963 se osmělil Sokol a uspořádal svůj 1. sportovní ples,
zato KSČ přestala pořádat plesy uţ v roce 1965. Trojlístek plesů ve sloţení poţární, sportovní a maškarní se udrţel aţ do převratu. V
roce 1978 a 1980 pořádali ples dokonce i zaměstnanci pohledského kamenolomu. Nejdelší tradici a největší návštěvnost si ale
udrţoval maškarní ples pořádaný SRPŠ, v letech 1983 – 1985 a po převratu zvaný školní ples.
Zajímavý je i vývoj cen – v roce 1963 činilo vstupné 8 Kčs a neměnilo se téměř u ţádné sloţky aţ do roku 1970, ještě v roce
1974 návštěvník zaplatil 10 Kčs. V roce 1979 je zaznamenán průlom v ekonomickém chápání plesů, neboť sportovci zavádějí
místenku za Kčs 5,- a vstupné 12 Kčs a také předprodej vstupenek v budově MNV. Na maškarním plese bylo zase z důvodu malé
účasti masek zavedeno dvojí vstupné - 15 Kčs pro společensky oděné, 5 Kčs pro masky. V roce 1982 jiţ vstupné činilo 15 Kčs.
Po roce 1989 nastávají pro místní sloţky nepříznivé časy – v roce 1992 je konán poslední školní ples, v roce 1998 poslední
hasičský (přejmenovaný od r. 1994), v roce 1999 se koná vůbec poslední ples (sportovní) v pohledské „konírně“. Od roku 2000 jsou
plesy z důvodu havarijního stavu kinosálu přesunuty do Stříbrných Hor. Pád stropu následuje v zimě r. 2006, a tím se kapitola o
pohledských plesech uzavírá téměř symbolicky. Proto doufejme, ţe s obnovenou prosincovou poslední lečí mysliveckého sdruţení se
opět začíná blýskat na plesové časy.
(Pouţité zdroje: F. Hladík: Pohledské hospody, Pohled 1976-77, Pamětní kniha, Kronika obce Pohled, díl II, III, IV)

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Oblastní charita Havlíčkův Brod děkuje všem, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky 2008. V naší oblasti se vybíralo na rekonstrukci
objektu, ve kterém bude vytvořeno zázemí pro charitní sluţby, na nákup speciálních pomůcek pro domácí hospicovou péči v regionu,
dále pro přímou pomoc lidem v tísni a pro pomoc dětem základní školy na Jamajce. V Pohledu se vybralo 6 188 Kč.

