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Vážení spoluobčané,
stejně jako
jako většina z vás, i redakce si se zájmem přečetla článek v Havlíčkobrodském deníku s názvem „Když se nechceš
spálit, tak musíš mlčet, nebo chválit“ (6.5.2011), kterým do Deníku přispěli Jan Novotný ml. a Josef Hanold. Je
potěšitelné, když občané mají zájem
zájem o dění v obci a snaží se ji zviditelnit v regionálním tisku.
tisku. Přečtení zmíněného článku
v nás ale vyvolalo smíšené pocity. Mrzí nás, že autoři uvedený článek
právě
ávě zde je to
nenabídli do našich Pohledských listů, neboť se domníváme, že pr
správné místo pro zveřejňování názorů našich občanů, zejména v případě,
případě, kdy
se jedná o záležitosti týkají
týkající
jící se pouze naší obce. Autoři v příspěvku vyjadřují
řadu svých názorů, na které mají jistě právo. Domníváme se, že byli vedeni
dobře míněnou
míněnou snahou připomenout nutnost poučit se z minulých
minulých chyb, ale je
škoda, že nenabídli řešení nastíněných problémů, se kterými se zastupitelstvo
obce potýká již třetí volební období.
Pohledských
kých listů
Redakce Pohleds

INFOKOUTEK
ANEB CO SE CHYSTÁ V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ
SDH Pohled pořádá v neděli 19. 6. před hasičskou zbrojnicí
první ročník poháru v dětském útoku. Soutěž začíná ve
13:00, občerstvení bude zajištěno.
Ve čtvrtek 23.6. se uskuteční zasedání zastupitelstva obce
v 18:00 v klubovně hasičské zbrojnice.
Setkání místních sběratelů pohlednic Pohledu a blízkého
okolí se uskuteční v sobotu 25. 6. od 9:00 v klubovně
hasičské zbrojnice. Pozvánku najdete uvnitř čísla.
Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven
v Pohledu u obecního úřadu ve čtvrtek 30. 6. od 9:00 do
pátku 1. 7. do 13:00. Do tohoto kontejneru patří nábytek,
matrace, koberce, linolea, textilie, boty, lyže, 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.
Pohledská pouť na poutním místě u Svaté Anny se
uskuteční ve dnech 30. 7. a 31. 7. Parkoviště v blízkosti areálu
zajistí místní Sdružení dobrovolných hasičů.
Malá pouť bude zahájena v kostele sv. Anny v úterý 26.7.
ranní mši svatou v 10:00, kterou bude celebrovat ThLic.

Grzegorz Puszkiewicz. Večerní mši sv. se začátkem v 18:00
bude sloužit Mgr. Václav Černý. O velké pouti v neděli 31. 7.
budou slouženy tyto mše: od 7:30 – P. Tomáš Rastislav
Höger, O.Praem. – administrátor naší farnosti, od 9:00 – R.
D. Rudolf Zahalka, administrátor v České Bělé, od 10:30 –
Slavnostní mše svatá. Ve 14:30 proběhne slavnostní
požehnáni a ukončení pouti v kostele sv. Ondřeje.
ČZS ZO Pohled pořádá ve dnech 30. a 31. 7. 39. ročník
prodejní výstavy květin, která se bude konat v zámku
v Pohledu vždy od 8:00 do 17:00.
V sobotu 30. 7. se od 8:00 uskuteční tradiční turnaj v malé
kopané na hřišti v Pohledu. Prezentace mužstev od 7:30.
Občerstvení zajištěno.
V sobotu 30. 7. TJ Sokol Pohled pořádá na hřišti taneční
zábavu se skupinou Morava. Všichni jsou srdečně zváni.
Začátek v 19:00.
Poutní sezóna v kostele sv. Anny pokračuje až do neděle
po slavnosti sv. Václava (2.10.) pravidelnou nedělní mší sv. v
8:30.

Zastupitelé obce v čele se starostou děkují odstoupivšímu zastupiteli Janu Novotnému za jeho práci v zastupitelstvu
obce, kterou vykonával dvě volební období a půl roku třetího v době, kdy podmínky pro rozhodování nebyly a nejsou
jednoduché. Dále děkují za velké množství skvěle odvedené práce při zvelebování a údržbě obce a věří, že tato
spolupráce bude i nadále pokračovat.
Zastupitelé obce Pohled
*************************************************************************************************************************************************

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
Z důvodů úspory místa zde uvádíme Dále ZO schválilo záměr koupě dalších
krácené nejdůležitější projednávané pozemků u bývalého koupaliště
body. Úplné zápisy a usnesení jsou (přístupová cesta od Simtan ze silnice I.
k nahlédnutí na obecním úřadu.
třídy 1/19) dle GP č. 445, 83-1036/2011
2
Zasedání 24. 3. 2011
p. č. 49/3 o výměře 609 m , ostatní
ZO schválilo koupi pozemků do plocha a p. č. 69/4 o výměře 177 m2,
vlastnictví obce p.č. 24/11, výměra 99 orná půda, v k. ú. Simtany.
2
2
m , p.č. 26/8, výměra 835 m , obojí lesní
ZO schválilo uzavřít dodatky nájemních
2
pozemek, a p.č. 26/6, výměra 105 m ,
smluv se spolky (Myslivecké sdružení
zahrada, v katastrálním území (dále k.
Pohled, Český zahrádkářský svaz
ú.) Pohled, ze spoluvlastnictví měst,
Pohled, Motocyklový klub HIGHLAND
městysů a obcí za odhadní cenu
BIKERS Pohled), které mají pronajaté
82 704 Kč, dle znaleckého posudku č.
prostory
v bývalých
hospodářských
2848/24/10. Jedná se o pozemky ulice
budovách na pozemcích st. 38/1 a 38/14
v části obce Nad strání.
a dále se Zuzanou Freudenreichovou
ZO schválilo koupi pozemků do vykonávající
živnost
v budově
vlastnictví obce dle geometrického plánu kadeřnictví na pozemku st. 38/13.
(dále GP) č. 445, 83-1036/2011 p. č. Dodatky smluv zajišťují nájemcům
2
305/7, výměra 1 405 m , ostatní plocha, využívání prostor do 31. 12. 2015 za
2
p. č. 308/10 o výměře 1 010 m , lesní podmínek symbolického nájemného,
pozemek, v k. ú. Pohled (jde o pozemky které činí 10 Kč/měsíc. Energie a
u koupaliště a část vodní plochy), od pojištění pro případ škod je povinen si
paní V. T. za cenu 17 005 Kč, dále hradit nájemce.
schválilo zřízení věcného břemene práva
ZO schválilo nový Jednací řád ZO, který
chůze a jízdy po celém pozemku p. č.
upravuje
např.
podávání
návrhů
308/5 a po části pozemku p. č. 308/6 a
usnesení, protinávrhů usnesení, způsob
p. č. 308/10, dle GP č. 445, 83hlasování ZO atd. Nový jednací řád ruší
1036/2011, ve prospěch vlastníků
původní jednací řád z 1. 11. 2006.
pozemku p. č. 308/7 v k. ú. Pohled, za
jednorázovou úplatu 100 Kč. ZO také ZO rozhodlo ukončit ke dni 24. 3. 2011
schválilo koupi částí pozemků do příjem žádostí o koupi nemovitostí obce
vlastnictví obce dle GP č. 445, 83- dle usnesení č. 6/10 ze dne 4. 11. 2010,
1036/2011 označených jako díl „a“ o bod č. 8.
2

výměře 371 m , ostatní plocha a díl „c“ o
2
výměře 544 m , orná půda, v k .ú.
Simtany, od pana B. H. za cenu 6 405
Kč a části pozemků dle GP č. 445, 831036/2011 označených jako díl „b“ o
2
výměře 2 098 m , ostatní plocha a díl „d“
2
o výměře 2 032 m , orná půda, v k. ú.
Simtany, od V. J. za cenu 28 910 Kč
(opět se jedná o pozemky přiléhající ke
koupališti, a to vpravo od vodní plochy).
ZO schválilo koupi dalšího pozemku
v areálu bývalého koupaliště do
vlastnictví obce dle GP č. 445, 832
1036/2011 p. č. 49/2, výměra 437 m ,
ostatní plocha a p. č. 69/3, výměra 455
2
m , orná půda, v k. ú. Simtany, od paní
J. N. za cenu 15 244 Kč.

Bulovka, Frýdlant v Čechách. Tímto
usnesením bylo rozhodnuto o převodu
nemovitostí
s věcnými
břemeny,
předkupním právem a za dalších
podmínek
blíže
specifikovanými
v záměru
prodeje
schváleném
usnesením č. 6/10 ze dne 4. 11. 2010,
bod č. 8, za dohodnutou kupní cenu
15 000 000 Kč. ZO dále ukládá
starostovi zajistit vypracování kupní
smlouvy a její předložení k projednání a
odsouhlasení ZO. Úplné znění tohoto
pětistránkového bodu je k nahlédnutí
v Zápisu 6. zasedání ZO Pohled na
obecním úřadě.

Zasedání 9. 5. 2011
ZO vzalo na vědomí rezignaci Jana
Novotného
na
funkci
člena
zastupitelstva obce a zároveň na funkci
člena finančního výboru ke dni 1. 5.
2011. (Zastupitelstvo obce tedy nyní má
pouze 8 členů). ZO na základě této
rezignace zvolilo členem finančního
výboru Martinu Bořilovou.

ZO schválilo návrh kupní smlouvy na
prodej nemovitostí obce (dle usnesení
Zastupitelstva obce č. 3/11, ze dne 8. 4.
2011, bod. č. 3) v navrženém znění,
mezi prodávajícím Obcí Pohled a
kupujícím H. H. Holding group v.o.s., se
sídlem Bulovka, Frýdlant v Čechách.
Dále ZO uložilo starostovi obce uzavřít
kupní smlouvu podle schváleného
Zasedání 8. 4. 2011
návrhu kupní smlouvy mezi výše
ZO projednalo podej nemovitého
uvedenými smluvními stranami do 30. 6.
majetku obce - pozemků parku,
2011.
Zámecké ulice, luk, zahrady, pozemků
st. 28, 29, 33, 38/1, 38/13, 38/14, 38/15, ZO projednalo rozpočtové opatření č.
404 a budov na nich umístěných – 2/2011, kterým se příjmy obce se zvyšují
sokolovny, zámku, sýpky, garáží, o 10 977 Kč (odnětí pozemku - funkce
kadeřnictví, moštárny, kluboven, skladů, lesa, nájem kadeřnictví, dotace na
rozestavěné budovy školy a ostatních sčítání).
nemovitostí, dle GP č. 373-1373/2007, č.
435-1197/2010, č. 436-1197/2010, č.
441-1197/2010 na základě přijatých
žádostí o koupi. Zastupitelstvo obce na
základě dvou předložených nabídek
rozhodlo o prodeji nemovitostí obce
společnosti H.H. Holding group v.o.s.
zastoupené panem P.Z. se sídlem

CO NOVÉHO V OBCI
KOUPĚ BUDOVY FARY č. p. 2 S POZEMKY
15. 5. 2011 byl dán do banky platební příkaz na převod
750 000 Kč, kterým byla naplněna smlouva o koupi fary
s pozemky mezi obcí a Římskokatolickou farností Pohled
za celkovou kupní částku 1 500 000 Kč.
KOUPĚ PÁRTY STANU
17. 5. 2011 byl zakoupen obcí párty stan o
rozměrech 12x6x2,5 m v zelenobílé kombinaci za
29 520 Kč pro venkovní společenské akce
pořádané obcí
a místními spolky z důvodu
zajištění zázemí při těchto akcích. Stan byl
poprvé vyzkoušen o dětském dnu (viz foto), kdy
ho stavělo cca 15 osob. Stan byl bohužel
poškozen – otočil ho silný vítr, a obec tak shání
několik náhradních dílů.
KRÁDEŽ DOMOVNÍHO ČÍSLA
V noci z 8. na 9. dubna neznámý pachatel
odšrouboval smaltovanou tabulku s domovním
číslem a názvem ulice na budově fary č. p. 2.
Svou funkci tak plnila pouhý měsíc, způsobená škoda činí 500
Kč. Pokud by autor tohoto „vtípku“ uznal za vhodné cedulku
vrátit (i na své místo opětovným přišroubováním), obec toto
jednání uvítá.
OPRAVA ZDI č. p. 80 (VAŠÍČKOVI)
V druhé polovině června a července proběhne oprava zdi po
bývalém špýcharu ve středu obce, který obec koupila v roce
2003 jako torzo (původním vlastníkem byly vybourány
dřevěné konstrukce). Po demolici v témže roce zůstala štítová
severní zeď, která je nepěknou vizitkou centra obce. Na tuto
zeď je stavebně navázán dům č. p. 80, a proto ji nelze
zbourat. Přípravné práce započala obec stavbou lešení 28. 5.
Oprava štítové zdi bude spočívat v jejím snížení, zpevnění,
úpravě výklenků, fasády a oplechování vrchní části.
ÚPRAVA TERÉNU U PRAMENE U SVATÉ ANNY
V sobotu 4. 6. bylo obcí vyřešeno parkování a otáčení
automobilů u pramene pitné vody u Svaté Anny, těch, kteří
pro kvalitní vodu, prověřovanou chemickými rozbory, jezdí.
V dohledné době totiž nájemce a hospodář na lesních
pozemcích Lesní družstvo Štoky plánuje uzavřít lesní cesty
směrem k samotám u Svaté Anny závorou.
OPRAVA VÝDEJNY A JÍDELNY V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Obec v letošním roce opět podala žádost o dotaci na kraj
Vysočina z Fondu Vysočiny, z grantového programu Naše
školka 2011. V loňském roce obec s žádostí neuspěla,
v letošním ano. Projekt řeší opravu kuchyně–výdejny
výměnou rozvodů elektroinstalace, obkladů, oken, osazením
ventilátoru, v jídelně pak výměnou oken, svítidel, vybouráním
staré dřevěné podlahy, vybetonováním nové a pokládkou lina.
Předpokládané náklady činí 128 703 Kč, z toho dotace tvoří
50 %, tj. 64 352 Kč. Akce bude realizována v červenci a srpnu
letošního roku.
OPRAVA ULICE ZAHRADNÍ I
Obec podala na kraj Vysočina žádost o dotaci v Programu
obnovy venkova Vysočiny v r. 2011 na opravu havarijního
stavu komunikace části ulice Zahradní I od Růžičkových na
křižovatku k Hospodkovým. Získaná dotace je 111 000 Kč,
celkové náklady na opravu by měly dosahovat výše 360 000
Kč.
OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V SIMTANECH
Obec podala na kraj Vysočina žádost o dotaci z Fondu
Vysočiny, grantového programu Rozvoj vesnice 2011, který je
určen na opravu komunikací k místním částem nebo přímo
v nich. Projekt řeší opravu poslední části nezpevněné
komunikace po pozemcích obce v Simtanech od silnice 1/19
kolem Nimmertondlových a pí Dolákové (Kotoučových) na

náves. Předpokládané náklady jsou 236 374 Kč, požadovaná
výše dotace je 50 %, tj. 118 187 Kč. Žádost je nyní
v posuzovacím a rozhodovacím řízení.
AKCE ČISTÁ VYSOČINA
Ve dnech 8.-15. 4. 2011 probíhala v kraji Vysočina akce na
sběr odpadků podél silnic. U nás se týkala silnic I/19, I/34, III.

tříd (na Dlouhou Ves a Ždírec) a veřejných prostranství
v katastru obce Pohled a Simtany v celkové délce 10 km.
Akce se účastnili členové TJ Sokol Pohled, SDH Pohled,
Mysliveckého sdružení, SRPD a Simtanští, v celkovém počtu
42 dětí a 58 dospělých. Celkem bylo sesbíráno 50 pytlů
s plastovým odpadem a 40 pytlů s netříděným. Obec tímto
děkuje za hojnou účast členům organizací i obyvatelům při
této akci, které letos počasí moc nepřálo.
KONEC ANALOGOVÉHO VYSÍLÁNÍ
Ve čtvrtek 30. června 2011 v pozdních večerních hodinách
ukončí řádný provoz analogový dokrývač ČT1 Pohled
(35. kanál). Jeho vysílání je od 23. týdne t. r. označené
piktogramem (symbol v podobě čtyř čtverečků v pravém
spodním rohu obrazovky), vedle něhož se průběžně objevuje
také textová lišta s bližšími informacemi.
DŮLEŽITÉ INFORMACE MAILEM
Důležitá sdělení z Obecního úřadu Pohled (momentálně např.
informace o digitalizaci televizního vysílání, kulturních akcích,
zasedáních ZO atd.) si můžete nechat zasílat také na Váš
email. Stačí otevřít stránku www.obecpohled.cz, dále záložku
Aktuality a odkaz Chcete přijímat aktuální zprávy?.
Do otevřeného okna pak pouze vyplníte Vaši emailovou
adresu a zprávy Vám budou zasílány automaticky.
SBÍRKA OŠACENÍ DIAKONIE BROUMOV
Ve dnech 1. a 2. dubna 2011 se konala humanitární sbírka
použitého ošacení a domácích potřeb organizovaná Diakonií
Broumov. Sběrným místem byla opět moštárna, kde bylo
možné odevzdat nepotřebné zimní a letní oblečení, lůžkoviny,
ručníky, prostěradla, metrový textil i domácí potřeby. Celkem
bylo nashromážděno 60 pytlů a krabic nejen ošacení.
ZAMÍTNUTÍ
ŽÁDOSTI
O
ZRUŠENÍ
PROHLÁŠENÍ
OBJEKTU č. p. 261 (SOKOLOVNY) ZA KULTURNÍ
PAMÁTKU
Obec Pohled jako vlastník objektu sokolovny (konírny) podala
v prosinci loňského roku žádost na Ministerstvo kultury o
zrušení prohlášení tohoto objektu za kulturní památku
z důvodu větší variability využití objektu a nejbližšího okolí pro
potřeby zájemců o koupi zámeckého areálu. Ministerstvo
kultury požádalo o odborné posouzení současného stavu
objektu Národní památkový ústav v Telči, Krajský úřed kraje
Vysočina a Městský úřad Havlíčkův Brod. Na základě jejich
vyjádření Ministerstvo kultury rozhodlo o nezrušení prohlášení
objektu konírny č.p. 261 za kulturní památku.
„BIOPLYNKA“
OSIVA a. s. připravuje projekt na vybudování zemědělské
bioplynové stanice ve svém areálu, v katastrálním území

Pohled. Stavba je plánována v návaznosti na objekty
živočišné výroby a sklady krmiv.
Bioplynová stanice bude využívat vlastní rostlinné vstupy travní senáž, siláž z obilovin a kukuřice, dále se zde budou
využívat a zpracovávat odpady ze živočišné výroby - chlévská
mrva a kejda skotu. Z těchto uvedených surovin se
bude řízenou anaerobní fermentací (tj. bez přístupu
vzduchu) produkovat
bioplyn.
Hlavní
složkou
jímaného bioplynu je metan, který vzniká i v přírodě při
samovolném rozkladu organické hmoty.
Významným přínosem pro životní prostředí je snížení emisí
amoniaku, který při běžném skladování živočišných
exkrementů uniká do ovzduší. Tímto opatřením dochází až
k jeho 85% snížení.
Vlastní technologie výroby elektrické a tepelné energie je
založena na výrobě bioplynu anaerobní dvojstupňovou
fermentací z vlastních surovin. Bioplyn je jímán do plynojemu
a odtud je potrubím veden ke kogenerační jednotce. Zde je
následně spálením bioplynu vyrobena elektřina, která je přes
rozvaděč a trafostanici vyvedena do distribuční sítě vysokého
napětí. Instalovaný elektrický výkon je 620 KW.

Teplo z chlazení kogenerační jednotky je systémem potrubí
použito pro vytápění fermentačních jímek a dalších objektů v
areálu.
Suroviny jsou po procesu fermentace dopravovány jako
digestát do skladovací jímky. Digestát je výborné organické
hnojivo, které je svým složením hnojivých prvků podobné
kejdě, je však zbaveno zápachu a má další výhody (je lépe
přijímán rostlinami, rostliny nepopálí, neobsahuje semena
plevelů ani zárodky patogenů).
Připravovaný záměr je v souladu se strategií ČR a EU v
oblasti obnovitelných zdrojů energie. Vyrobená elektrická a
tepelná energie bude splňovat požadavky na snížení spotřeby
fosilních paliv, snížení emisí a jejich spalování.
Zvolená technologie a případný budoucí provoz bioplynové
stanice nebudou mít žádný negativní dopad na obyvatele
obce. Navržená stavba je schválena všemi dozorovými
orgány, je umístěna v dostatečné vzdálenosti od trvale
obydleného objektu a je zacloněna hustě vzrostlou stromovou
výsadbou.
Za společnost OSIVA a.s. informoval Ing. František Šťastník

KALENDÁŘ POUTNÍHO MÍSTA
SVATÁ ANNA
Římskokatolická farnost v Pohledu připravuje k 250.
výročí vysvěcení kostela sv. Anny vydání
benefičního kalendáře na rok 2012. Kalendář bude
obsahovat fotografie poutního místa z různých
časových
období
(1890–2010)
s rozmanitou
tematikou (poutě, mše, atrakce, návštěvníci, interiér
kostela, dominanty Pohledu atd.), dále informace o
historii poutního místa i poutí všeobecně, o
architektonickém řešení kostela a mnoho dalších
zajímavostí. Kalendář bude poprvé nabízen na malé
pouti, tedy na svatou Annu, v úterý 26. 7. a dále
v průběhu pouti ve dnech 30. a 31.7. u kostela sv.
Anny a při benefičním koncertu v kostele sv.
Ondřeje. Cena kalendáře bude činit 75 Kč a výtěžek
z jeho prodeje bude použit na dokončení oprav
kostela Sv. Anny. Kalendář bude možné zakoupit
také na Obecním úřadě v Pohledu, v obchodě u
Hladíků, v Knihkupectví Vysočina v Havlíčkově
Brodě a při každé pouti v kostele sv. Anny až do
svatého Václava.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 9. dubna se v klubovně hasičské zbrojnice uskutečnilo vítání nových občánků Pohledu. Jelikož „úroda“ dětiček byla
v minulém roce bohatá, vítání muselo být rozděleno na dvě skupiny. Přivítali jsme tak Jiříka Neuwirtha, Lukáše Veverku,
Barborku Břízovou, Toníka Kalinu, Zorinku Fohlovou, Amálku Váchovou, Emmu Astrid Císařovou, Karolinku Mišurovou, Anetku
Ledvinkovou, Lukáše Nedvěda a nejmladší Danielku Šimkovou. Dětem i rodičům zarecitovaly a zahrály děti z mateřské školy i
základních škol. Noví občánci dostali věcné i finanční dary, rodiče se zapsali do pamětní knihy a na památku se mohli se svým
malým pokladem vyfotit u kolíbky.

Aneta Ledvinková

Lukáš Nedvěd

Daniela Šimková

Jiří Neuwirth

Zora Fohlová

Jiří Neuwirth

Barbora Břízová (uprostřed), Amálie Váchová (vpravo)

Lukáš Veverka

Emma Astrid Císařová

Antonín Kalina

Karolina Mišurová

OBEC POHLED a kronikářka obce Martina Bořilová
srdečně zvou zájemce
NA SETKÁNÍ SBĚRATELŮ POHLEDNIC POHLEDU
A BLÍZKÉHO OKOLÍ,
které se uskuteční v sobotu 25. června 2011 od 9:00
v klubovně hasičské zbrojnice.
************
Možná bude směna nebo nákup starých pohlednic od jiných
místních sběratelů a samozřejmě také ukázky vlastních archivů
včetně elektronického obecního.

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Během března až června se v mateřské škole událo několik akcí. K nim patří návštěvy divadel v Havlíčkově Brodě, dále výstava
obrázků, jež je každoročně pořádána ku
příležitosti pohádkového týdne v Havlíčkově
Brodě pod názvem Dospělí dětem a které jsme
se také zúčastnili.
14. a 15. dubna proběhl zápis do naší
mateřské školy a všech 9 dětí bylo přijato
k předškolnímu vzdělávání. Letos v červnu
odejde do základních škol v Havlíčkově Brodě
a Přibyslavi 10 dětí. V dubnu jsme společně
s kamarády z okolních základních škol přivítali
naše nové dětičky pásmem básniček a
písniček. Jako každý rok jsme se těšili na
školní výlet, který jsme tentokrát podnikli do
ZOO v Jihlavě společně s kamarády ze
Stříbrných Hor (viz fotografie). K našim tradicím
již samozřejmě patří přespání v mateřské
škole, které se konalo v pátek 10. června.
Letošní školní rok uzavřeme již v červnu, a to
z důvodu opravy školní kuchyně a jídelny, pro
které obec získala finanční prostředky z grantu
kraje Vysočina Naše školka 2011. Z tohoto
důvodu také mateřská škola nebude po celé
dva letní prázdninové měsíce v provozu.
TŘIKRÁT K ZAMYŠLENÍ
POPRVÉ
Nerada, ale již dlouho se zamýšlím nad tím, proč se musíme
potýkat s exkrementy od psů všude, kam se podíváme a kam
jdeme. Když chodíme s dětmi na procházky, k našim
nejběžnějším upozorněním dětem patří: „Pozor, hovínko“. Po
pravdě někdy bylo toto spojení
velmi neadekvátní tomu, co
jsme museli obcházet, abychom
si „to“ neodnesli na botách –
v tom lepším případě, v tom
horším i na oblečení, protože,
jak známo děti občas upadnou,
a bohužel i tuto zkušenost
máme za sebou. Někdo se teď
možná usmívá nad tím, proč se
nad tím zamýšlím. Snad právě
proto, že tuto „maličkost“
musíme téměř denně řešit, neboť psí exkrementy potkáváme
naprosto všude.
Často si kladu otázku, proč v jiných obcích funguje to, že si
majitelé po svých psech uklidí, a v té naší nikoli. Myslím si, že
my všichni, i VY, majitelé psů, máme rádi čistotu a pořádek, a
není proto třeba čekat na vyhlášku, podle které VÁM bude
hrozit pokuta za zanedbání úklidu po svém miláčkovi, aby
VÁS přiměla k úklidu. Podle mě stačí lidský přístup a
ohleduplnost k ostatním lidem a především k dětem, kterým
jen těžko vysvětlíte, že na určité místo právě nemůžou,
protože tam je špinavo.
Naše kolegyně z měst nám závidí přírodu a já jim zase tiše
závidím tu čistotu, kterou ony mají. Prosím zamyslete se,
vždyť čisté prostředí je vizitkou nás všech.
PODRUHÉ
I můj druhý příspěvek opět souvisí se psy, ale trošku jinak. Co
mě trápí a někdy pěkně rozčiluje je bezohlednost majitelů psů,
kteří si myslí, že právě jejich miláček nic nedělá. Není
výjimkou potkat ve vsi volně pobíhajícího psa a samozřejmě
bez košíku. On přeci nic nedělá. Ale asi si nikdo z vás
nedovede představit situaci, když se na procházce s 20 dětmi
na nás vyřítí štěkající pes a je úplně jedno, jestli velký nebo
malý. Děti reagují stejně, křičí a bojí se jich, ani já nejsem
výjimka a nestydím se za to. Zčásti je to mou osobní
zkušeností, ale především zodpovědností za děti, které mi
rodiče svěří.

Co mě ale v poslední době
mrzí více, je ta skutečnost,
že si majitelé berou psy na
dětské akce, samozřejmě
bez košíků. Myslím si, že
je to velmi nezodpovědné,
už jen proto, že nikdo
z Vás nemůže tvrdit, že
Váš pes nic neudělá.
Udělá a úplně v pohodě.
Děti běhají, skáčou i pes
má své nálady a taky chce
mít svůj klid. Tak mu ho prosím dopřejte a příště ho nechte
doma.
A POTŘETÍ
Toto zamyšlení opět souvisí s dětmi, jak jinak. Když jsem
poprvé našla láhev od rumu na dětském hříšti mateřské školy,
říkala jsem si, že i mistr tesař se někdy utne. Ale to by se vše
nesmělo opakovat a nepořádek kolem mateřské školy se tak
nějak množit.
Kdo nám ten nepořádek dělá, není
těžké uhodnout - partička dospělých
lidí, kteří se pravidelně scházeli na
faře a teď před mateřskou školou.
Když pominu, že si dělají parkoviště
před bránou, kde je výjezd a zákaz
parkování, tak už však nemohu a ani
nechci
přehlédnout
roztříštěnou
láhev od piva přehozenou přes zeď
mateřské školy, tedy na dětské
hřiště. A ani si nechci domýšlet, co
by se mohlo stát, kdybychom nějaký
střep přehlédli a děti se poranily. Asi
vám to, pánové a dámy, stojí za to, ale nechápu proč. Vždyť
děti z mateřské školy vám nic neudělaly. Pomyslnou
třešničkou na dortu jsou „vajgly“ před bránou. Nevím, co vás
učili doma, ale odpadky patří do koše, a kdybyste něco
takového nemohli najít, napovím vám, má zelenou barvu a
stojí hned vedle brány mateřské školy.
DĚKUJI VÁM ZA POCHOPENÍ
Leona Štrálová, ředitelka MŠ

Z ČINNOSTI SPOLKŮ
JARNÍ AKTIVITY NAŠEHO MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ
Jaro v letošním roce probíhá v opačném duchu než to loňské.
Minimum srážek od začátku března doprovází převážně slunné dny
s příjemnými, skoro letními teplotami, což se příznivě projevuje
v tomto období rození ( v myslivecké mluvě „kladení“ ) mláďat
spárkaté zvěře. Začínají se objevovat druhé vrhy zajíců a také
koroptve, jejichž několik párů také u nás v honitbě každoročně hnízdí,
začínají vodit svoje kuřátka. Přes všechno to příznivé počasí ještě
není pro letošní rok vyhráno. Rozhodující je právě měsíc červen a
jeho pověstné medardové období. Je to vlastně taková malá obdoba
monzunových dešťů periodicky se opakujících v různých intenzitách
co do množství srážek. Tak doufejme, že letošní červen proběhne
v normálu bez nějakých velkých extrémů.
Červen
je
také
Měsícem myslivosti a
ochrany
přírody.
Právě výše zmíněné
období kladení mláďat
bylo jedním z hlavních
důvodů
vyzdvižení
tohoto měsíce na
Měsíc myslivosti. Je to
jedna z nejmladších
mysliveckých tradic a
její
první
oslavy
proběhly v roce 1959.
To bylo v době, kdy
česká myslivost co do
počtu zvěře, zvláště té
drobné, byla ve svém
vrcholném
období.
Není mnoho spolků či
různých jiných zájmových uskupení, které by měly oficiálně svůj
měsíc jako my, myslivci.
Od samého jara jsme pokračovali v dostavbě klubovny, která je nyní
prakticky hotová a až na několik drobností již bude schopna plnit svůj
účel. Je společným dílem všech našich členů, kteří se v rámci svých
časových i pracovních možností podíleli na její výstavbě. Přesto
nemohu opomenout, že hlavním tahounem a organizátorem všech

brigád týkajících se výstavby klubovny byl po celé období bývalý
myslivecký hospodář pan Jan Nimmertondl, kterému právem patří
vyjádřit i touto cestou naše poděkování.
Předposlední dubnovou sobotu proběhl tradiční závod ve střelbě na
asfaltové holuby na střelnici OMS Havlíčkův Brod u Svaté Anny.
Každým rokem pořádáme společně s Mysliveckým sdružením Česká
Bělá vždy dva závody ve střelbě na holuby. Na jaře ve střelbě na
baterii a na podzim ve střelbě na loveckém kole. Zúčastňují se ho
členové obou našich sdružení, dále pak někteří pozvaní hosté
z ostatních sdružení, naši honci a dokonce i několik starších dětí
z řad našich členů, kteří již splňují zákonnou podmínku pro účast na
střelbách, tj. minimální věk deseti let pod přímým dohledem
střeleckého komisaře pana
Bohuslava Zackla. Letos
nám vyšlo počasí vstříc a
celé prosluněné sobotní
odpoledne jsme si tak
doslova užili. O pohoštění
se nám postarala paní
Neuwirthová,
která
připravila
vynikající
zvěřinový guláš. Oběma
jmenovaným touto cestou
náleží naše poděkování.
V červnu
naši
členové
pokračují v sušení sena a
letniny
(suché
mladé
výhonky keřů a dřevin) pro
přikrmování zvěře v zimním
období. Zvláště srnčí zvěř
pověstná svojí vybíravostí
vyžaduje k přikrmování sušené mladé seno s velkou škálou různých
bylin. Dále pokračujeme ve volném čase v opravě krmných zařízení
(krmelce a slaniska), aby vše bylo včas připraveno na následující
krmnou sezónu.
Myslivosti zdar!
Oldřich Vopršal

TJ SOKOL POHLED
ÁČKO – Jaro jako přes kopírák
Po 4. kole podzimní části soutěže jsme měli 7
bodů a skóre v poměru 9:4. Na jaře jsme po
prvních čtyřech kolech nasbírali 7 bodů,
vstřelili 9 a obdrželi 4 branky. Pod vedením
staronového kouče a předsedy oddílu Petra
Sobotky, který se ujal své funkce
zodpovědně, jsme tedy druhou část sezony
zahájili úspěšně. Ve Světlé nad Sázavou jsme
sice na jaře prohráli poprvé, ale výkon celého
týmu byl velmi dobrý. Kolaps mužstva a první
negativní signál přišel v domácím utkání
s Ledčí nad Sázavou, které jsme prohráli 0:3
a pokoukání to opravdu nebylo pěkné. Jakoby
nás tento debakl opět odsoudil k zápasové
šňůře bez bodů. Za zmínku však stojí zápas
jara v Přibyslavi, kde jsme díky dodržování
taktiky a naší bojovností oplatili domácím
jejich podzimní výhru na pohledském hřišti.
Na jarní zápasy však definitivně vrhly tmavý
stín dvě poslední porážky v Havlíčkově
Borové 3:4 a doma s Dobronínem 1:5, který
jsme, jen pro zajímavost, ještě nikdy
neporazili. „Myslím, že tým má svoji kvalitu,
kterou na jaře potvrdil, a hlavně dokázal, že
do krajské soutěže patří.“ řekl trenér Petr
Sobotka.
Nyní nás po zápase s Janovicemi (prohra 3:2)
čeká
doma
poslední
zápas
sezóny
s Chotěboří (zápas se odehraje v sobotu
18. 6. od 13:30 a od 16:30 následuje zápas
Béčka). Tým se k letní přípravě na novou
sezonu, doufejme, sejde už pod taktovkou
nového trenérského tria.
BÉČKO
Náš „B“ tým začal jaro vlažně. Avšak po
několika klopýtnutích následovala série

bodových hodů, která naši juniorku vyšvihla
do horních pater tabulky III. třídy. Dobrou
práci zde odvádí management týmu, který do
řad Béčka dokázal zapojit hráče všech
věkových kategorií, od dorostu, přes kluky z

„áčka“ a především borce ze „staré gardy“.
Hlavně v domácích zápasech jste proto mohli
vidět například dva exhibiční výkony
Pavla „Mrkve“ Pokorného, nebo comeback
Bohouše Horáčka. Až na tréninkovou morálku
nám juniorka dělá velikou radost a myslím, že
po dlouhé době konečně začíná být slibnou a
pevnou základnou, kterou náš klub potřebuje.
Dle posledních informací však dosavadní
lodivod Milan Fikar označil letošní sezonu za
svou poslední, takže uvidíme jak se situace
okolo mančaftu vyvine.

DOROST
Dorostenci v jarní části soutěže sehráli 4
zápasy v základní skupině, a to doma s Lučicí
(prohra 1:6), s týmem Šmolov, (remíza 2:2),
v derby přes kopec s Dlouhou Vsí
remizovali 4:4 a ve Veselém Žďáru
vyhráli 0:3. Poté byla nalosována
prolínací soutěž, kde se utkali 2x s
Leštinou
(prohry
0:10,
0:8),
s mužstvem Starého Ranska (vítězství
3:1), a Veselým Žďárem (2x prohra
0:1). Na poslední zápas dorost vyjíždí
tento týden opět na Staré Ransko.
Mužstvo hraje v sestavě: gólman Kuba
Pokorný,
Jan
Vašíček,
Martin
Sobotka, Lukáš Ondráček, Patrik
Pospíchal, Lukáš Pospíchal, Rosťa
Štěpán, Milan Ondráček, Michal
Horáček, Michal Švec a Jan Kubát.
Na konci této sezóny odchází 5 borců
do B týmu a přijdou 4 posily
z žákovského družstva. Jako nadějní
se jeví především Michal Horáček a Luboš
Venc, kteří by mohli být platnými posilami
pohledského Áčka. Dorost trénuje Radek
Vašíček, zdatně mu sekundují „zasloužilí
sokolové“ Karel Sobotka a Josef Macháček.
ŽÁČCI - Forma stoupá, body jsou.
Dokázali jsme to. Jarní část naší soutěže
mladších žáků 4+1 se celá nesla v duchu
velkých i malých úspěchů. Jedinou kaňkou byl
netýmový výkon ve Věžnici. Jinak všichni

hráči dokázali, že zimní příprava i další trénink
v průběhu sezony nesou své ovoce a že jsme
po roli podzimního „otloukánka“ konečně
zabrali a můžeme ze zápasů odcházet se
vztyčenou hlavou. Ale jak to ve sportu bývá,
výsledky někdy neodpovídají výkonům.
Naštěstí tam, kde jsme mohli a měli dokázat
naši sílu, se to povedlo – dokázali jsme
zvítězit ve Vísce 6:4, v Dlouhé Vsi 6:1 a
největší úspěch jsme zaznamenali na
domácím
place
s Havlíčkovou Borovou,
kterou jsme zadupali do trávy výsledkem 9:3.
Na jaře jsme také opustili klasické rozestavení
se dvěma obránci a dvěma útočníky, které je
pro malou kopanou typické, a začali jsme
praktikovat hru se středním hráčem, ke
kterému se do hry zapojí jeden obránce a dva
útočníci nebo naopak. Dokázali jsme tak držet
krok i s největšími favority soutěže jako jsou
Habry, Staré Ransko nebo Herálec.
Mohu říci, že po tápavém podzimu se na jaře
konečně zúročily všechny absolvované
tréninky. Všichni hráči fungovali opět jako tým
a konečně se probudili i naši útočníci. Mohu

s klidným svědomím prohlásit, že jsme
Pohledu ve světě ostudu neudělali.
Po sezoně nás kvůli svému věku opustí
Martin a Pepa Kročilovi, Honza Petr a Honza
Hospodka, kteří by měli přejít do dorostu.
Do další sezony nás však čeká další velká
změna, která, jak doufáme, přispěje ke
zkvalitnění soutěží žactva. Nebude se hrát ve
formátu 4+1 na malé branky, ale buď
systémem 5+1, nebo 7+1 na větší branky.
Termín náboru dětí do fotbalového oddílu
TJ Sokol Pohled bude včas oznámen ve
vývěsce organizace u obecního úřadu.
SOKOLÍ SNAŽENÍ
Na jaře se konečně pohnuly práce v našem
fotbalovém stánku. Během brigád jsme začali
plnit naše dlouhodobé plány o zkrášlení
celého areálu. V jihozápadním rohu hřiště
byla konečně za pomoci jeřábu usazena
stavební buňka, která se časem promění ve
sklad sportovního nářadí (v současnosti se
nachází v přístavku vedle záchodů pro

veřejnost). Buňka je osazena na betonové
prahy, které naši brigádníci ručně zakopali.
Na západní a severní straně areálu bylo
provedeno vyřezání dřevin a náletových
porostů. Tyto dřeviny uvolnily místo
plánovanému plotu, kterým by se během léta
měl konečně obehnat téměř celý areál hřiště
TJ Sokol. V létě proběhnou terénní úpravy
v prostoru hřiště a jako každý rok před novou
sezonou bude celý areál včetně kabin uklizen
a kabiny vybíleny.
MALÁ KOPANÁ, ZÁBAVA
V sobotu 30. 7. 2011 se od 8:00 uskuteční
tradiční turnaj v malé kopané na hřišti
v Pohledu. Prezentace mužstev probíhá od
7:30. Pro hráče a diváky bude otevřen stánek
s občerstvením, malí a nejmenší si budou
moct užít atrakcI skákací hrad. Po skončení
turnaje se bude na hřišti od 19:00 konat
taneční zábava se skupinou Morava. Všichni
jsou srdečně zváni.
Lukáš Sobotka

JARO U HASIČŮ
Jarní měsíce patří u hasičů k těm na události nejbohatším,
proto vás čeká trochu delší počteníčko.
Soptíci se scházeli a pilně připravovali celou zimu. Za to
také sklidili zasloužené ovoce.
V sobotu 7. května se zúčastnili obvodového kola hry
Plamen v Čachotíně. Reprezentovala nás dvě družstva
v kategorii mladší, jedno družstvo v kategorii přípravka a
jednotlivci v kategorii starších. Soutěžilo se v disciplínách
štafeta požárních dvojic, štafeta 4x60 m a požární útok.
Do celkového hodnocení se započítával i výsledek
z podzimního kola.
Družstvo A ve složení Lenka Freudenreichová, Káťa
Hejkalová, Lukáš Hospodka, Eliška Jůzlová, Lucka
Klementová, Leonka Pátková, Aleš Polívka a Honza
Šidlák předvedlo nádherný výkon, vyhrálo všechny
disciplíny a obsadilo 1. místo.
Perfektně zabojovalo i družstvo B, které už svými výkony
šlape na paty starším kamarádům. Týmu ve složení Péťa
Eis, Hanička Jůzlová, Šárka Langerová, Adélka
Langpaulová, Bára Langpaulová, Monika Ondráčková,
Soňa Ondráčková, Žanetka Poláková a Terezka Teclová
se podařilo obsadit výborné 3. místo z 9 družstev.
V jednotlivcích nás reprezentoval Rosťa Štěpán, který
v kategorii starších chlapců vybojoval 1. místo.
Přípravka ve složení Adélka Hejkalová, Kristýnka Hejkalová, Pepa Horní, Míra Krpálek, Mára Langer, Katka Netolická, Eliška Nimmertondlová,
Gábinka Šidláková a Nikolka Teclová bezchybně předvedla disciplínu štafeta dvojic a zjednodušenou formu štafety 4x60 metrů, za což byla
odměněna obrovským potleskem diváků i
spoustou cen.
Výborným umístěním v obvodovém kole si
obě družstva (A i B) zajistila postup do
okresního kola, které se konalo 21. května
v hasičském areálu Dukla v Havlíčkově
Brodě. V parném slunečném dni obě
družstva statečně bojovala. Družstvo A
obsadilo v konkurenci 9 nejlepších týmů
z okresu 1. místo, družstvo B při své první
účasti na okrese skončilo na 6. místě.
S A-týmem se nám
tak podařilo
dosáhnout nejvyššího cíle – vyhrát okres
na jaře i na podzim.
Že z nás celý okres může mít strach, jsme
potvrdili 5. června v Bačkově na poháru
v dětském útoku. Soupeři nedostali šanci,
A tým obsadil 1. místo, B tým 2. místo
z 12 družstev. Těchto perfektních výkonů
bychom nedosáhli bez našich strojníků
Milana Hejkala a Jakuba Vašíčka.
V sobotu 28. 5. 2011 se naše družstvo
přípravky společně s rodiči a fanoušky
vydalo na SETKÁNÍ PŘÍPRAVEK do
Břehů u Přelouče. Setkání se zúčastnilo
18 týmů z různých koutů republiky. Naši
nejmenší Soptíci předvedli štafetu dvojic,
upravenou štafetu 4x60 m a závod hasičské všestrannosti ušitý na míru pohledské přípravce. V krásném prostředí autokempu Buňkov děti
podle slov pořadatelů předvedly jedno z nejkrásnějších vystoupení, za což byly odměněny medailí a spoustou dalších cen. Po tomto úspěchu
jsme se rozhodli zúčastnit i celostátního festivalu přípravek, který se uskuteční 18. září 2011 v Sověticích.

Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem, kdo nám pomáhají a fandí, v neposlední řadě Obecnímu úřadu a výboru SDH, za podporu. Dále
našim „stromům“, kteří na setkání přípravek vytvořili perfektní atmosféru a proslavili nás v širokém okolí, mateřské škole a rodičům za zapůjčení
rekvizit, Luboši Sobotkovi za zapůjčení lavic a stanu.
V sobotu 14. května se družstva žen i mužů zúčastnila okrskové soutěže
PODĚKOVÁNÍ
dospělých v Přibyslavi. Dospělí soutěžili ve dvou disciplínách – požární
Na jaře 2007 jsme začali budovat novou hasičskou
útok a běh jednotlivců na 100 m s překážkami. Ženy ve složení Aneta
Farková, Lída Jůzlová, Jitka Pátková, Eva Pazderková, Darja Vaňková,
zbrojnici. Přestavba starého objektu sušky nebyla
Andrea Vencová a Marcela Vencová obsadily 3. místo ze 7 týmů. V běhu
jednoduchá a také jsme se u toho párkrát pohádali. Když
na 100 m s překážkami se Andrea Vencová a Aneta Farková umístily na
jsme ale viděli, jak před námi nacvičují na soutěže naši
1. a 2. místě.
nejmladší, říkal jsem chlapům - vždyť to stavíme pro ty
V letošním roce se dařilo i mužům. Pravidelný trénink omlazeného týmu
se vyplatil a muži skončili na 7. místě z 18 družstev. Soutěžili Pepa
naše malé "myši".
Bartoš, Pepa Eis, Milan Hejkal, Tomáš Kotouč, Pavel Sobotka, Jiří Tecl a
Je rok 2011 a ty naše "myši" zná okres a ty nejmenší
Kuba Vašíček. Ženy se 18. června zúčastní okresního kola v Havlíčkově
"myšičky" celá hasičská republika. Nemám ve zvyku
Brodě a oba týmy se chystají na noční pohár v útoku v Habrech.
děkovat jmenovitě, ale co se našich dětí týká, tak
Aby nezaháleli ani ostatní členové a občané, uspořádali jsme ve dnech
10. a 11. června zájezd do západních Čech. Navštívili jsme muzeum ČD
musím!!! Poděkování si zaslouží především Jiří Tecl,
v Lužné u Rakovníka, zámek a pivovar v Chyši, hornické muzeum
Aneta Farková, Milan Hejkal, Kuba Vašíček, Bohunka
v Krásnu, po noci v kempu Stebnice jsme se ještě podívali na
Hejkalová a dále všichni, kteří jim pomáhají. Važme si
Bismarkovu rozhlednu, prohlédli si hrad Seeberg, prošli přírodní rezervaci
práce těchto lidí, kteří v dnešní uspěchané době věnují
SOOS a před cestou domů jsme zavítali na hrad Vildštejn s hasičským
muzeem.
svůj volný čas dětem.
Na závěr bych ráda pozvala všechny naše příznivce i ostatní občany, aby
Jiří Farka, starosta SDH
přišli v neděli 19. června na „prostranství uprostřed obce“ a podpořili tak
naše družstva na prvním ročníku poháru v dětském útoku. Soutěž začíná
ve 13:00, občerstvení bude zajištěno.
Aneta Farková

ZAHRÁDKÁŘI
Dne 14. 5. 2011 jsme uspořádali zájezd pro
členy i nečleny do nového zahradnického
centra v Hradci Králové. Všichni byli
spokojeni s nabídkou rostlin, především
květin dovážených z Holandska, keramiky a
zahradní chemie. Odpoledne jsme strávili
v zoologické zahradě ve Dvoře Králové a i
přes svou náročnost se výlet líbil.

KLUB DŮCHODCŮ
Činnost
klubu
pokračuje
pravidelnými
měsíčními schůzkami. Výjimku tvoří dva
prázdninové měsíce, kdy schůzky nejsou.
Členové našeho klubu tvořili téměř polovinu
skupiny, která se vydala 8. května 2011 na
putování po hranicích katastru obce, které
pořádal OÚ Pohled. Všichni jsme zvládli
cestu bez potíží a s humorem, posezení u Sv.
Anny bylo příjemným zakončením.
26. května 2011 jsme si udělali výlet do
Bechyně a okolních vesniček. Na zájezd jezdí
i nečlenové, pokud zbývají volná místa.
Počasí nám opět přálo a ani oprava autobusu
nezkazila dobrý dojem z akce.
Červnová schůzka se i přes polední bouřku
konala na hřišti, kde nám Pavel Pokorný
připravil
vynikající
opékané
klobásy.
Odpoledne se počasí opět pokazilo, ale
přesto jsme si posezení stihli užít i popovídat
si.
Přejeme všem pěkné léto, hezkou dovolenou
a po prázdninách opět na shledanou.
Marie Machová

AKCE SRPD
15. 4. 2011 jsme se sešli v klubovně hasičské
zbrojnice, abychom upletli opět něco z
pedigu. Byly to krásné ošatky, které nám sice
daly dost zabrat, ale výsledek nás velice
potěšil. Tímto děkujeme paní Jagošové za
trpělivost s námi.
V sobotu 30. 4. 2011 proběhlo tradiční pálení
čarodějnic, které se letos poprvé uskutečnilo
před hasičskou klubovnou. Děti se účastnily

Členové ČZS už pilně připravují letošní
výstavu
květin,
především
zajišťují
vystavovatele. Budoucí majitel zámku přislíbil
možnost jejího konání v zámecké budově i
pro letošní 39. ročník. Výstava se tedy
uskuteční tradičně o pohledské pouti,
v sobotu 30.7. av neděli 31. 7. vždy od 8:0017:00.

Návštěvníci si budou moci prohlédnout
výstavu jiřin, růží a gladiol, dále bude zajištěn
prodej skalniček, fuchsií, gladiol, jehličnanů,
citrusů a orchidejí, prodej keramiky a obrazů.
Zahradní techniku bude nabízet firma
Růžička z Havlíčkova Brodu. V polovině října
plánuje ČZS výlet na prodejní výstavu Flora
Olomouc. Chod moštárny bude zajištěn od
měsíce září.

mnoha soutěží, za které dostaly sladkosti.
Společnými silami pak spolu s organizátory
zapálily hranici i s výstavní čarodějnicí.
V sobotu 4. 6. 2011 pořádalo SRPD spolu s
organizacemi SDH, TJ Sokol a Obecním
úřadem Velký dětský den, při kterém si děti
mohly vyzkoušet až 18 disciplín a za odměnu
dostaly velký dárek. Rodiče si mohli po
skončení programu pro děti vyzkoušet, jestli
si i oni ještě umí hrát a s vervou zdolávali
všechny soutěže. Pro zpestření byla
vyhlášena soutěž v přetahování lanem, které
se účastnily všechny jmenované organizace.
Po urputném boji vyhrál Obecní úřad Pohled.
Počasí se vydařilo a všem přišlo k chuti malé
občerstvení.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem
sponzorům, kteří podpořili tuto akci: Osiva
a.s., paní Bohunka Hejkalová, THB a.s., firma
Dvořák, Hladíkovi, Kamenolom Pohled, paní
M. Veselská, Divadýlko Mrak a A. Kamaryt.
Zvláštní poděkování patří fanouškům tipovací
soutěže MS v hokeji z restaurace u Kršků.
Dále děkujeme panu A. Hospodkovi za
zapůjčení ozvučovací techniky a všem, kteří
se podíleli na přípravě a realizaci Dětského
dne.
V prvních dnech prázdnin 2. 7.–5. 7. 2011
čeká členy SRPD výlet na kolech Sázava
2011, na začátku září - 10. 9. 2011 - zájezd
do Starých Hradů u Jičlna, kde na děti čeká
strašidelné sklepení a pohádková půda.

území naší farnosti a obce. Opravy jsou
konzultovány
s
pracovníky
Oddělení
památkové péče v Havlíčkově Brodě a
Národního památkového ústavu v Telči. Na
koordinaci prací se podílí také Obecní úřad
v Pohledu.
Kostel sv. Anny
Nejdříve se rozběhla druhá etapa prací na
obnově fasády poutního kostela sv. Anny.
V
celkovém
rozpočtu
druhé
etapy
přesahujícím 505 tis. Kč je plánováno
restaurování a doplnění štukových prvků,
natažení nových říms a fasád na jedné třetině
stavby – na severní části, což již bylo
provedeno. S nátěrem fasády se bylo
započato toto pondělí 13.6. a bude
pokračováno i v dalším týdnu. Dotace z
rozpočtu kraje Vysočina byla schválena,
čekáme pouze na vyjádření z Ministerstva
kultury. Pokud bude dotace schválena, obec
přispěje částkou cca 101 tis. Kč a farnost 150
tis. Kč. Tento rozpočet však nezahrnuje
náklady na pronájem a stavbu lešení,
otlučení zdiva, provoz staveniště a nutnou
opravu okapových žlabů. Obnova sv. Anny je
výzvou nejen pro farníky, ale i pro kohokoli,
kdo by měl chuť pomoci vrátit našemu
poutnímu místu důstojnou podobu a zároveň
se jedná o nemalý závazek do dalších let.
Děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc při
přípravě staveniště – za zajištění a stavbu
lešení, dopravu písku – a obecnímu úřadu za
organizační pomoc. Náš dík patří všem, kdo
pomáhali se snímáním omítkových vrstev a
degradovaných štukových prvků. Náročnost
dosud probíhajících prací souvisí s
neodbornými zásahy na fasádě zničené

Z POHLEDSKÉ FARNOSTI
S prvními teplými dny v letošním roce jsme
se pustili do oprav církevních památek na

profilací, i se skrytým havarijním stavem
většiny dekorativních prvků z minulých dob.
Kromě natažení nových říms a šambrán byla
doplněna fasáda o chybějící ornamenty, na
této části kostela nedochované.
Kostel sv. Ondřeje
Navzdory
rozpočtovým
restrikcím
Ministerstva kultury se s omezeným
rozpočtem přes prázdniny rozběhnou i práce
na dalších opěrácích lodi kostela sv. Ondřeje.
Práce zahrnují výměnu kamenných prvků,
doplnění
a
zpevnění
zbývajících.
Předpokládané náklady jsou cca 300 000 Kč,
farnost přispěje 10 %.
Nového nátěru se po sedmi letech dočká i
kaple Všech svatých u kostela sv. Ondřeje.
Malířské práce by měly být zahájeny
začátkem prázdnin. Předpokládané náklady
na celou akci jsou 56 040 Kč. Farnost se
podílí 10 %, což je 6 040 Kč.

V neposlední řadě vyslovujeme upřímné Pán
Bůh zaplať všem dárcům i přímluvcům v
modlitbě.
Za pohledskou farnost informoval P. Tomáš
Rastislav Höger, O.Praem.

NOVINKY Z KNIHOVNY
V letošním roce bylo zakoupeno do knihovny
již 55 knih, především beletrie. Pro milovníky
detektivek jsou to například americké tituly
„Mistr X“ Johna Lutze, „Kalypso“ Eda
McBaina a úplnou novinkou je detektivní
román norského spisovatele Jo Nesbo
„Nemesis“. Tomu, kdo má rád literaturu faktu,
se určitě bude líbit román o atentátu na
Heydricha „Dva proti říši“ Jiřího Šulce. Pro
ženy jsou připraveny další knihy jejich
oblíbených spisovatelek Nory Roberts nebo
Catheriny Coulter. Novinkou je román Jackie
Collins „Miláček žen“, Lindy Howard „Strážce
úsvitu“ nebo české spisovatelky Simony
Monyové „Citová divočina“. Na své si přijdou i

čtenářky, které si oblíbily Lenku Lanczovou
s romány „Třináctá komnata“ a „Milenky a
hříšníci“.
Také z Krajské knihovny v Havlíčkově Brodě
bylo nově v červnu zapůjčeno 90 knih, a to
dětská a naučná literatura i beletrie.
Místní knihovna v Pohledu bude mít otevřeno
i v době prázdnin, a to vždy v pondělí od
15:30 do 17:30. Jsou vítáni další zájemci o
knihy, roční poplatek činí 100 Kč.
NOVÝ KŘÍŽ NA KALVÁRII
Pozorným jistě neušlo, že se za rybníčkem
Jeliňák na vršku jménem Kalvárie objevil
nový kříž. Je to v místě, kde ještě v 80. letech
stávala kamenná vyvýšenina a ještě dříve na
ní stávaly tři plechové kříže. Za myšlenkou
obnovit toto pamětní místo stojí Jan Novotný
ml. se svými kolegy. Spolu sem nainstalovali
kříž ze hřbitova ve Šlapánově, který tedy plní
zástupnou funkci.

PUTOVÁNÍ PO KATASTRU NAŠÍ OBCE
Sešli jsme se ráno v osm hodin v počtu 25 účastníků u závory při
vjezdu do lomu. Nebe jako šmolka a zářící slunce slibovalo nádherný
den. Ještě než jsme vyrazili, nezapomněl nás starosta upozornit, že
každý jde na vlastní nebezpečí, rodiče ručí za děti a manželky za
manžele. Nejdříve jsme prošli lomem a dozvěděli se něco o jeho
historii i vyhlídkách do dalších let. Pokračovali jsme po hranicích
katastru s Dlouhou Vsí a Bartoušovem.
Starosta nás vedl s jistotou horského vůdce a neopomněl nás
upozornit na každou zajímavost, kterou jsme míjeli. Doplňovala ho
kronikářka Martina Bořilová zajímavostmi z pověstí. Vyšplhali jsme na
nejvyšší bod našeho katastru – Bort, s výškou 539 m n. m. a pak
jsme postupovali kolem samoty u Eisů a u Petrů k Sázavě.
Další hranice s katastrem Termesivy vede řekou, ale bylo

jednomyslně rozhodnuto, že plavat po řece nebudeme, nýbrž
půjdeme po břehu. Za tím účelem bylo nutno překročit řeku přes
železniční most. Kupodivu se ukázalo, že vyšplhat na příkrý železniční
násep nebyl takový problém jako z něj zase slézt. Sestup některých
jedinců se spíše podobal valící se hroudě. Nicméně na dobré náladě
to nikomu neubralo. Obešli jsme škrobárenské rybníky, pokochali se
pohledem na divoké kachny a bělostné labutě a po chvíli se nám do
cesty opět postavila železniční trať pod firmou Dvořák.
Za tratí jsme pokračovali po hranicích s katastrem Kyjova. Překonali
jsme pole řepkové a následně i jetelové (husím pochodem) na

Böhmově kopci a u lesa jsme načerpali energii do další cesty.
Většinou jsme k tomu využili svačinu, ale někteří se snažili získat
něco sil objímáním stromů. S elánem jsme pak vykročili zdolat další
kus katastrální hranice, tentokrát lesní cestou katastrem ždíreckým.
Když jsme dorazili ke ždírecké autobusové zastávce, podle
původního plánu jsme měli projít kolem samoty u Pohlreichů.
Zlověstný štěkot psů nás ale uvedl do bezradného postávání. Jít či
nejít? Nikomu se nechtělo jít první. Nakonec se přece jen našel jeden
statečný – pan Hanold. Když ale zmizel za domem provázen zuřivým
štěkotem, zbaběle jsme zvolili cestu oklikou a zanechali ho svému
osudu. Neustálé výčitky svědomí nás ale nenechávaly klidnými.
Cestou proti proudu Rouštanského potoka jsme se snažili dovolat se
mu telefonem, ale ozvalo se jen oznámení, že účastník není
dostupný. Když jsme
však
dorazili
k samotě na Prušec,
čekalo nás radostné
shledání.
Pan
Hanold už na nás
čekal a nejevil žádné
známky psího útoku.
Protože jsme měli
dobrý mezičas, bylo
rozhodnuto, že se
budeme chvíli válet.
Když
jsme
si
dostatečně
odpočinuli, čekal nás
předposlední úsek
směrem na Dejpuš.
Na
hranicích
s
krátkoveským
katastrem jsme se dozvěděli, kdeže to pochovali nehodného správce
Šauflera. I když se Martina snažila navodit hrůznou atmosféru
povídáním o urýpnuté hlavě a pobíhajím černém psu, těžko se jí to
mohlo v té prosluněné jarní přírodě za zpěvu ptactva podařit.
Putování bylo krásné. Zaslouženou tečkou bylo připravené ohniště,
které na nás čekalo u lesa za samotami u Sv. Anny. Připravené
občerstvení (buřtíky a pivo) bylo vynikající. Při posezení u ohníčku
bylo rozhodnuto, že katastr simtanský obejdeme v září.
Jitka Neuwirthová
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