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Čtvrtletník

15. září 2011

Vážení občané,
po několikaletých jednáních naplněných střídavě nadějí i zklamáním z neúspěšných pokusů o prodej zámku a
rozestavěné školy, který by vyřešil dluh obce, se obec konečně nachází ve stádiu, kdy je možné předpokládat, že se obec
mnohaletého
mnohaletého břemene zbaví, aniž by byla ohrožena její existence. V současné době je většina z dlužné částky ve výši 17,88 mil.
Kč splatné k 31. 7. 2011 splacena. Podařilo se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní na zámecký areál, když před
podpisem smlouvy byla zájemcem zaplacena záloha 6 mil. Kč. Tato částka spolu s ušetřenými penězi obce ve výši 8,5 mil. Kč
byla použita na splátku dluhu. Nyní obci zbývá splatit 3 380 000 Kč + 300 000 Kč úroku z celkově poskytnuté dotace ve výši
24,48 mil. Kč. V srpnu obec požádala
požádala o prominutí zbytku dluhu, který činí 13,8 % z celkové dotace. Doufáme, že naší žádosti
o prominutí bude vyhověno. Pokud se tak nestane, je možné jednat o splátkování této částky tak, aby bylo pro obec únosné.
Starosta obce Milan Klement

INFOKOUTEK
ANEB CO SE CHYSTÁ V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ
V pátek 16. 9. v 17 – 18 hod. a v sobotu 17. 9. v 8 – 9 hod.
organizuje Diakonie Broumov sbírku použitého ošacení.
Ošacení se bude přijímat v pytlích a krabicích v moštárně.
V sobotu 17. září proběhne tradiční závod ve střelbě na
asfaltové holuby na loveckém kole mezi MS Pohled a MS Česká
Bělá na střelnici u Svaté Anny.
Brigáda na čištění cihel po demolici staré hasičské zbrojnice se
koná v sobotu 24. září od 8 hodin.
Moštování zahájí ČZS v Pohledu v sobotu 24. září od 7 hodin.
Moštovat se bude pravidelně každou sobotu, pravděpodobně až
do konce října. Ukončení bude včas oznámeno. Cena za 1 l
moštu je 1 Kč pro členy a 3 Kč pro nečleny.
Turistická vycházka po hranicích katastru se koná v neděli 25.
září. Sraz v 9.00 hodin u koupaliště. Náhradní termín je 28. 9.
Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven vedle
sběrného místa. v Pohledu a na obvyklém místě v Simtanech v
úterý 27. 9. od 9.00 hod. a odvezen ve čtvrtek 29. 9. ve 12.00
hod. 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.
Poutní sezóna v kostele u sv. Anny bude ukončena mší svatou
v neděli 2. října v 10 hodin.

Výlov simtanského rybníka spojený s prodejem kaprů bude
v sobotu 1. října dopoledne.
Sběr nebezpečného odpadu bude v úterý 11. 10. v Pohledu
vedle sběrného místa od 15.30 – 15.45 hod.
Zájezd na Floru Olomouc – podzimní zahradnické trhy pořádají
zahrádkáři 15. října. Pozvánka uvnitř čísla.
Sběr železného šrotu v Pohledu, Simtanech a Rouštanech
pořádají hasiči v sobotu 22. 10. od 7.30 – 9.30 hod.
Mateřská škola Pohled pořádá 26. 10. 2011 zájezd do
Horáckého divadla v Jihlavě na představení Lucerna od 19.00
hodin. Bližší informace budou zveřejněny na plakátech ve
vývěsce, obchodě U Hladíků a v mateřské škole. Zájemci se
mohou hlásit v obchodě.
Podzimní kolo hry Plamen pořádá SDH Pohled v sobotu 8. 10.
SRPD pořádá 12. listopadu Lampionový průvod a 10. prosince
Mikulášskou besídku. Bližší informace se zájemci dozví včas
na plakátech ve vývěsce, v obchodě u Hladíků a v mateřské
škole.
MS Pohled srdečně zve na Poslední leč, která se koná v sobotu
10. prosince v KD ve Stříbrných Horách.

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
Z důvodů úspory místa zde uvádíme nejdůležitější projednávané body. Úplné zápisy a usnesení jsou k nahlédnutí na obecním úřadu.

Ze zasedání 23. června:


ZO projednalo žádost ze dne 18. 4. 2011 právní kanceláře JUDr. Romana Bláhy z Havlíčkova Brodu, která zastupuje
společnost LCJ Invest, a. s., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, IČ 24753173, za účelem prodeje podílu obce (18/838) na pozemku
2
p. č. 293/2, odděleného geometrickým plánem č. 342-16/2011, o výměře 2 111 m , v k. ú. Antonínův důl, za dohodnutou
2
kupní cenu 400 Kč/ m . Pozemek se nachází v průmyslové zóně u Antonínova Dolu. Prodej pozemku resp. jednotlivých podílů
je v souladu s doporučením Lesního družstva ve Štokách. Pro Obec Pohled představuje prodej podílu částku 18 137,50 Kč.
Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce i elektronické úřední desce od 13. 5. 2011 do 30. 5. 2011. Prodej podílu byl
zastupiteli schválen.



ZO projednalo a schválilo koupi pozemků v areálu Svaté Anny p. č. 654/4 o výměře 344 m , lesní pozemek a p. č. 655/2 o
2
výměře 539 m , lesní pozemek, v k. ú. Pohled, od Lesů ČR za celkovou kupní cenu 23 000 Kč (17 660 Kč za pozemky a 5
340 Kč za znalečné a ostatní náklady). Oba pozemky jsou lesní cesty vedoucí k poutnímu místu Svatá Anna, navazují na
pozemky obce a proto je chce obec získat do svého vlastnictví.



ZO schválilo smlouvu o bezúplatném převodu pozemku p. č. 103/6 o výměře 126 m , ostatní plocha, v k. ú. Pohled od
Pozemkového fondu ČR. Záměr získat pozemek byl schválen zastupitelstvem obce usnesením č. 1/11, bod 2b, dne 17. 2.
2011. Pozemek tvoří část komunikace k bytovkám, je v něm uloženo vedení veřejného osvětlení, plynové vedení a
kanalizace.



ZO schválilolo záměr získat převodem (bezúplatně nebo koupí) pozemky PK p. č. 271/2 a KN p. č. 611/6 v k. ú. Pohled od
Pozemkového fondu ČR, ve správě krajského pracoviště Jihlava. Oba pozemky se nachází mimo zastavěné nebo
2
zastavitelné území obce a navazují na pozemky obce. Pozemek p. č. 271/2 o výměře 284 m je pod komunikací v ulici Nad
2
Tratí (před Hevierovými). Pozemek p. č. 611/6 o výměře 965 m , trvalý travní porost, se nachází pod cestou na hřbitov a obec
jej má několik let pronajmutý.



ZO rozhodlo uzavřít smlouvu č. 16/2011 o nájmu nemovitosti mezi Obcí Pohled a Českou republikou – Úřadem pro
2
zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Jde o nájem pozemku p. č. 821 o výměře 227 m , ostatní plocha v k. ú.
Pohled, který se nachází za farou. Na pozemku se nachází kanalizace, jímka a přístup do objektu fary. Tento pozemek se
obec snaží získat už téměř 10 let. Nyní po koupi objektu fary obcí, si obec pozemek pronajala a v první polovině roku 2012 si
jej obec koupí. Nájemné činí 1 385 Kč/rok a sjednává se na dobu od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2012..



ZO projednalo dvě žádosti o pronájem poutního místa Sv. Anna na tradiční pouť (26.30. a 31. 7. 2011). ZO jednalo o žádosti
Josefa Spilky, Hlinsko v Čechách ze dne 2. 8. 2010 o pronájem části pozemků v areálu Sv. Anny. Nájemné je smlouvou
stanoveno ve výši 25 000 Kč, splatné ve dvou splátkách (do 29. 7. 2011 a 1. 8. 2011). ZO dále projednalo obdobnou žádost
Ireny Kučerové, Hostovice ze dne 2. 8. 2010. Nájemné je rovněž stanoveno ve výši 25 000 Kč, splatné ve dvou splátkách. S
oběma žadateli – nájemci, jsou z minulých let dobré zkušenosti jak s placením, dodržováním podmínek smlouvy, úklidem po
pouti, proto bylo navrženo uzavřít s nimi smlouvy.



ZO rozhodlo o změně smlouvy v systému zpětného odběru elektrozařízení formou mobilního svozu. Dříve obec účtovala dle
platné smlouvy firmě ASEKOL za každý svoz elektrozařízení 850 Kč. Nyní podle nové smlouvy bude firma ASEKOL vyplácet
finanční prostředky přímo svozové firmě ODAS ze Žďáru nad Sázavou. Obec udělí firmě ODAS plnou moc k převzetí
elektrozařízení, aby mohl být zachován stávající systém svozu.



ZO projednalo návrh závěrečného účtu obce za rok 2010. Starosta přečetl a vysvětlil jednotlivé položky. Příjmy za rok 2010
byly 7 284 739,14 Kč, výdaje 6 855 791,53 Kč tzn. ušetřené finanční prostředky jsou 428 947,61 Kč. Návrh závěrečného účtu
byl vyvěšen na úřední desce i elektronické úřední desce od 16. 5. 2011 do 2. 6. 2011.



ZO se seznámilo se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Pohled za rok 2010. Přezkoumání bylo provedeno
ve dnech 6. 10. 2010 jako dílčí přezkoumání (na žádost obce) a 10. 5. 2011 jako konečné přezkoumání hospodaření obce za
rok 2010. Zprávu vypracoval odbor kontroly Krajského úřadu kraje Vysočina vJihlavě. Ve zprávě se uvádí, že v hospodaření
Obce Pohled nebyly shledány žádné chyby a nedostatky.



ZO projednalo rozpočtové opatření č. 3,4/2011. Příjmy obce se zvyšují o 24 321 Kč, výdaje o 172 581 Kč. Rozdíl 148 260 Kč
je kryt z výsledku hospodaření minulých let.



Starosta informoval o finanční situaci obce: K 23. 6. 2011 na účtu obce 8 967 562,- Kč (propad daňových příjmů oproti
stejnému období loňského roku činí cca 380 000 Kč)

2

2

Ze zasedání 9. srpna:


ZO projednalo na základě žádosti o koupi ze dne 30. 6. 2011 prodej části pozemku p. č. 609/2 odděleného geometrickým
2
plánem z pozemku p. č. 609 v k.ú. Pohled. O odkoupení oddělené části o výměře 42 m požádali 3 vlastníci sousedních
nemovitostí.. Pozemek není zaplocený, obec jej nevyužívá, neudržuje a nemá na něm své sítě. Tento pozemek sousedí
2
s pozemky žadatelů a ti ho využívají a udržují. Navržená kupní cena je 15 Kč/ m , celkem tedy 630 Kč. Částka je splatná při
podpisu smlouvy. Geometrický plán, náklady na sepsání smlouvy a vklad do katastru nemovitostí hradí kupující. Záměr
prodeje byl řádně vyvěšen na úředních deskách od 12. 7. do 28. 7. 2011.



ZO projednalo smlouvu o budoucí smlouvě kupní, o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o budoucí smlouvě o
zřízení předkupního práva a smlouvy o budoucí dohodě o prominutí dluhu se společností H. H. Holding group v.o.s, které se
nepodařilo realizovat platbu celé kupní ceny ve výši 15 mil. Kč v termínech daných usnesením ZO č. 4/11 ze dne 9. 5. 2011, a
to do 30. 6. 2011, a poté usnesením ZO č. 5/11 ze dne 23. 6. 2011, a to do 15. 7. 2011. Po jednáních se zástupcem
společnosti H. H. Holding group v.o.s Petrem Zázvorkou, zaměstnanci Finančního úřadu v Jihlavě, právníky a zastupiteli obce
došlo k dohodě na řešení splacení dluhu obce. Řešení situace se splácením dluhu bylo veřejnosti prezentováno připravenou
powerpointovou prezentací. V té byla popsána finanční situace obce, varianty řešení dluhu při schválení projednávané
smlouvy, možná řešení po obdržení rozhodnutí ve věci předpokládané podané žádosti o prominutí zbývající části dluhu. Také
byly popsány možné varianty vývoje dluhu obce při neschválení a nepodepsání smlouvy. Poté starosta přečetl a vysvětlil
návrh smlouvy o smlouvě budoucí a sdělil, že částka 6 mil. Kč, jako záloha na koupi nemovitostí obce byla na účet obce

připsána dne 2. 8. 2011. Dále navrhl, aby smlouva byla podepsána nejdéle do 5. 8. 2011 včetně, záloha na koupi nemovitostí
ve výši 6 mil. Kč poté bude použita jako splátka a odeslána na účet finančního úřadu po podpisu smlouvy nejdéle do 8. 8.
2011 včetně. (POZNÁMKA: Smlouva o smlouvě budoucí kupní byla podepsána dne 3. 8. 2011, splátka ve výši 6 mil. Kč byla
odeslána 4. 8. 2011). Z řad veřejnosti zazněly obavy, že obec je nyní bez finančních prostředků, po letech vyjednávání o
prodeji hrozí zase splátkování. Nehrozí, že se rozvoj obce opět úplně zastaví? Starosta odpověděl, že navržené řešení je
v nastalé situaci, kdy obec měla do 31. 7. 2011 splatit 17 780 000 Kč a cca 300 000 Kč úrok, pro obec nejméně zatěžující.
Zbývající dluh zůstane ve výši 3 380 000 Kč, plus cca 300 000 Kč úrok, který je pro obec řešitelný splátkováním, případně
prominutím. Pokud zájemce nezaplatí kupní cenu do 2 let, může navíc zájemce přijít o 6 mil. Kč (smluvní pokuta) a prodávané
nemovitosti pak zůstanou ve vlastnictví obce, bez zástavního práva pro finanční úřad. Obec by opět mohla řešit prodej
nemovitostí.


ZO projednalo další postup při řešení zbylého dluhu obce v případě podepsání smlouvy o smlouvě budoucí kupní a
následném odeslání 6 mil. Kč na splátku dluhu. Zastupitelstvo obce projednalo návrh podat na Finanční úřad v Jihlavě žádost
o prominutí zbývajícího dluhu obce ve výši 3 380 000 Kč, plus cca 300 000 Kč úrok (tj. 15 % z obcí přijaté dotace 24 480 000
Kč), v termínu 15.-19. 8. 2011 a zároveň podat žádost o posečkání se splátkou zbývajícího dluhu do vyřešení žádosti o
prominutí dluhu. Výhodou plánovaného řešení je skutečnost, že prodávané nemovitosti nebudou zatíženy zástavním právem.
Návrh byl schválen.



ZO projednalo a schválilo dodatky k nájemním smlouvám na pronájem pozemků v areálu poutního místa Svatá Anna u
příležitosti konání tradiční poutě. Na základě žádostí nájemců pozemků Ireny Kučerové a Josefa Spilky ze dne 1. 8. 2011
projednalo zastupitelstvo snížení nájemného z původních 25 000 Kč na 12 500 Kč od každého z nájemců. Důvodem snížení
částky bylo velmi nepříznivé, deštivé a chladné počasí v průběhu konání celé poutě.



Starosta informoval o finanční situaci obce – k 1. 8. 2011 na účtu obce 877 357,- Kč (27. 7. 2011 byla odeslána finančnímu
úřadu splátka dluhu ve výši 8,5 mil. Kč, (to byly volné finanční prostředky obce), propad daňových příjmů oproti stejnému
období loňského roku je cca 270 000 Kč

ZPRÁVY POLICIE ČR
Policie ČR Obvodní oddělení Přibyslav v období od června do konce srpna šetřila zejména krádeže elektrických měděných kabelů z
kolejiště železniční stanice Pohled a krádeže vloupáním do rekreačních chat u obce Simtany.
V případě krádeží měděných kabelů vyčíslila poškozená organizace předběžnou škodu ve výši téměř 300.000,- Kč. Vloupáním a
krádeží věcí ze dvou rekreačních chat u obce Simtany došlo ke škodě v celkové výši 9.500,- Kč. V jednom případě se pachatel pokusil
vloupat do rekreační chalupy přímo v obci Simtany, zde způsobil škodu na zámku ve výši 200,- Kč.
Policistům z Přibyslavi ve spolupráci s kriminalisty z Havlíčkova Brodu se v těchto případech zanedlouho podařilo zjistit pachatele. V
současné době jsou všechny případy zpracovávány vyšetřovatelem Policie ČR, Územního odboru Havlíčkův Brod. Pachatelé bydlící v
obci Simtany jsou vyšetřováni na svobodě a o jejich dalším osudu bude následně rozhodovat Okresní soud v Havlíčkově Brodě.
V červenci došlo ještě ke krádeži benzinové sekačky z plechové garáže u pohledského nádraží. Zde se doposud pachatele nepodařilo
zjistit. Taktéž nebyl zjištěn pachatel přestupku, a to poškození dveří novostavby, také u nádraží v Pohledu.
V srpnu bylo přijato oznámení o krádeži věcí z domu opět v Simtanech. Poškozená vyčíslila škodu na částku 10.000,- Kč. Věc je
prověřována a v současné době některé poznatky naznačují, že se o trestný čin nemusí jednat. Koncem srpna, v Pohledu u nádraží,
neznámý pachatel vypáčil dveře u buňky ve skladech uhlí patřících firmě Rázl & Škaroupka a zde odcizil finanční hotovost ve výši
7.000,- Kč.
Bohužel to ještě není vše. V červenci a opět v Simtanech došlo k opakovanému pokousání osob psem, který utekl jeho majiteli a na
veřejné cestě pokousal dvě ženy. Zde bych rád zmínil, že odpovědnost je v těchto případech vždy na majiteli psa, případně na osobě,
které bylo zvíře svěřeno, což řeší „veterinární zákon“. Za žádné zvíře, které se pohybuje po katastru jakékoliv obce, skutečně
nezodpovídá starosta ani jiný zastupitel.
*********************************************************************************************************************************************************

KALENDÁŘ POUTNÍHO MÍSTA SVATÉ ANNY U POHLEDU
Náklad kalendáře, který vydala Římskokatolická farnost v
Pohledu za přispění podnikatelských subjektů, obcí i soukromých
osob ku příležitosti 250 let od vysvěcení kostela sv. Anny u
Pohledu, je již téměř vyprodán (1200 ks). Poslední kusy jsou k
nabízeny při nedělních mších u svatoanenského kostela.
Vzhledem k vysokým nákladům dotisku Římskokatolická farnost
Pohled s jeho dalším vydáním nepočítá.

INOVACE OBECNÍCH WEBOVÝCH STRÁNEK
Obec Pohled v současné době zadala inovaci obecních stránek,
které by v průběhu září měly získat novou podobu. Již nyní jsou
zprovozněny nové funkce – fulltextové vyhledávání, počasí v
regionu a anketa.
Dále v záložce Aktuality můžete využít možnost přijímat
nejnovější informace z dění obce na váš email. Stačí kliknout na
tuto záložku, dále pak na otázku Chcete přijímat aktuální zprávy?
a vyplnit vaši emailovou adresu.
Po dokončení inovace dostanou na obecních stránkách prostor
také spolky, které zde budou moci zveřejňovat aktuality,
pozvánky, fotografie z akcí, apod., a to pomocí vlastního správce.

Díky těmto novým možnostem zde dostane širší informační
prostor i mateřská škola, což zajisté uvítají především rodiče.

OPRAVA ZDI DOMU Č.P. 80
V červenci byla ukončena oprava zdi po bývalém špýcharu ve
středu obce. Zeď byla snížena, vrchní část zpevněna betonem a
zazděny výklenky. Horní část byla oplechována tak, aby
nedocházelo k zatékání do domu č.p. 80 a aby voda odtékala na
pozemky obce. Klempířské práce provedla firma Fajmon
z Přibyslavi. Zednické práce jsou dílem Jaroslava Novotného a
Josefa Macháčka ml.. Celkové náklady dosáhly 57 679 Kč.

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V SIMTANECH
Obci se podařilo získat dotaci z kraje Vysočina (Fondu Vysočiny,
grantového programu Rozvoj vesnice 2011) na opravu části
nezpevněné komunikace po pozemcích obce v Simtanech ve výši
118 187 Kč. To představuje 50 % z celkových nákladů na
zamýšlenou opravu. Z důvodu současné neuspokojivé finanční
situace rozhodlo zastupitelstvo obce přesunout realizaci opravy
do jarních měsíců následujícího roku.

BLESKOVÉ POVODNĚ V SIMTANECH
Po celém území našeho státu se občané, obce i města potýkají s fenoménem posledních let – bleskovými povodněmi. Můžeme
konstatovat, že naší obci se až do letošního roku tento jev vyhýbal. To už neplatí pro místní část Simtany. Dne 15. 8. v odpoledních
hodinách tam došlo k bleskové povodni, při které se během několika minut vylil z koryta simtanský potok a povodňová vlna se přehnala
přes dvůr č.p. 2 (Pyrochtovi) a nebýt toho, že majitel otevřel branku, měl by zřejmě vyplavený dům. To ovšem byla jen předzvěst ještě
horší události.
V pondělí 5. září mezi 16 – 19 hodinou dorazila do Simtan opět blesková povodeň. Z potůčku s obvyklým stavem vody 10 -15 cm se
během několika minut stal dravý proud, který opustil koryto a pustošil okolí. Zaplavena byla zahrada, sklep, hospodářské budovy,
garáž, pergola i dvůr domu č.p. 9 (Váchovi), stodola a zahrada č.p 7 (Vašíček), kotelna č.p. 5 (Jelínkovi), zahrada č.p. 31(Motalovi),
dvůr č.p.1 (Novotnovi), dvůr a zahrada č.p.17 (Novotnovi), čekárna a celá náves tak, že nebylo k rozeznání, kde je cesta a kde teče
potok. Stejně jako v srpnu byla na vině povodňová vlna přicházející z polí ke Stříbrným Horám, která byla oseta řepkou.
U domu Pyrochtových neodolala náporu dřevěná vrata, která byla vodou podlomena. V cestě pak vodu nezastavila ani 8 metrů dlouhá
a téměř 2 metry vysoká zeď, kterou voda hravě rozebrala a splavila dolů ke kapličce.
Ještě týž večer byl za pomoci SDH vyčerpán sklep a mechanizací p. Čiháka z Pohledu odstraněn nános ze silnice a vyhloubeny rýhy,
které zabránily dalšímu zaplavování dvora č.p. 1 a čekárny. V dalších dnech musela být několikrát vyčerpána obecní studeň u č.p. 9.
Poděkování patří p. Farkovi, p. Čihákovi a všem občanům Simtan, kteří během několika dní dokázali vzájemnou pomocí uklidit své i
obecní pozemky tak, že dnes již není po povodni téměř ani památky. Děkujeme i kamenolomu Pohled za úklid vozovek kropicím
vozem.

MATEŘSKÁ ŠKOLA POHLED
V září bylo do naší mateřské školy přijato
26 dětí, z toho je 16 děvčat a 10 chlapců.
Celkem
máme
10
předškoláků.Do
mateřské školy budou dojíždět děti ze
Simtan, Ždírce u Pohledu, Dvorců a
Bartošova. Provoz mateřské školy zůstal
prozatím nezměněn a dále je od 7.00 do
15.30 hodin. Letošní rok zahájíme tradičně
plaveckých kurzem, ale tentokrát nově, pro
všechny
děti,
které
měly
zájem.
Následovat budou divadelní představení v
Havlíčkově Brodě a v Přibyslavi.

podlahová krytina, opravena podlaha,
položeno nové linoleum, opraveny omítky
a část stěny obložena obklady. Také zde
bylo vyměněno okno a vnitřní okno
z luxferů bylo nahrazeno průhledným. Po
osazení nových světel bylo vymalováno.
Do konce roku dojde ještě k výměně 5
stolů v jídelně Ty budou hrazeny
z rozpočtu školky. Pokud to dovolí finanční
situace obce, je na příští rok naplánována
výměna oken za plastová a rovněž
výměna vchodových dveří ve školce i ve
zdravotním středisku.

AKCE SRPD

V průběhu července byl realizován projekt
„Oprava kuchyně, výdejny a jídelny
v Mateřské škole Pohled“. Projekt byl
financován obcí (80 987 Kč) a krajem
Vysočina (64 352 Kč). V kuchyni byly
vyměněny rozvody elektřiny, světla,
ventilátor, obklady, odpad, 2 plastová okna
a nakonec bylo vymalováno. V jídelně bylo
demontováno staré sololitové obložení,

Kola Sázava 2. - 5. 7. 2011
Letošní výlet na kola jsme opět po
loňském úspěchu pořádali v obci Sázava
s vyjížďkami do okolí. Počasí nám na
začátku sice moc nepřálo, ale vše jsme ke
konci dohonili. Výlet do Polničky, návštěva
ranče v Hamrech i úterní návštěva
funkčního hamru v téže obci sklidily velký
ohlas a především zájem dětí o historii.
Celkově jsme najeli 75 km a účastnilo se
18 dětí a 7 dospělých včetně zdravotnice.
Výlet se opět vydařil. Pochvalu za vzorné
chování
zaslouží
všechny
děti
a

poděkování dospěláci za ochotu a pomoc
během výletu.
Zájezd 10. 9. 2011
V tento den jsme uspořádali dětský zájezd
do pohádkových Starých Hradů a do
města Jičína. Cílem výletu byla prohlídka
hradu, zejména strašidelného zámeckého
sklepení a hradní pohádkové půdy, kde na
děti čekaly pohádkové bytosti, ale i
strašidelné potvůrky. Poté jsme se
přesunuli do Jičína, kde probíhalo taneční
pohádkování se spoustou známých
postaviček.
Všichni odjížděli s velkým zážitkem.

ŽÁDOST O POMOC PŘI DEMOLICI
Zastupitelstvo obce žádá občany a spolky o
pomoc při čištění cihel a třídění materiálu
po demolici staré hasičské zbrojnice u
křižovatky ve středu obce. Brigáda se koná
v sobotu 24. září od 8 hodin. Cihly a materiál
budou narovnány na palety a uskladněny
pro potřebu obce do bramborárny. Na
čištění cihel je vhodné si vzít zednické
kladívko nebo starou, tupou sekyrku.
Občerstvení bude zajištěno.

KAM AŽ SE DOSTANE SVATOANENSKÁ VODA
Vydali jsme se na exkurzi do rodinné včelařské farmy a výrobny medoviny v obci Chlístov z prostého důvodu – jako složku pro výrobu
tohoto produktu, který se pyšní označením Regionální potravina Kraje Vysočina roku 2011, si podnikatel Jiří Sláma mladší vybral
svatoanenskou vodu.
Jiřímu Slámovi je 28 let a výrobu medoviny převzal po svém otci, který jí začal vyrábět jako vedlejší sortiment ke svému koníčku a
později zaměstnání – včelařství. Pan Jiří Sláma starší má momentálně na 180 včelstev, vyrábí květový i medovicový (lesní) med, který
je z velké části používán právě k výrobě Medoviny z Vysočiny.
Kromě voňavého medu tvoří druhou nejdůležitější složku k výrobě tohoto třináctiprocentního alkoholického nápoje kvalitní voda.
Rodina Slámů jezdila ke Svaté Anně již před deseti lety, kdy s výrobou začínala, avšak při jejím získávání narážela na technické
problémy. Hodiny postávali s konvemi u pramene pod kaplí a trpělivě čekali, až pramen vydá potřebné množství vody (tehdy pouze
1000 litrů ročně), které přelévali do větších tanků. Z tohoto důvodu zkoušeli získat neupravovanou vodu jinde, např. v Horní Pohledi.
Ta však byla příliš železitá a po usazení zůstával na dně centimetrový rezavý kal. Nyní už šestým rokem opět jezdí k Svaté Anně pro
vodu, u které chemický rozbor potvrzuje kvalitní složení. Momentálně jezdí pro zázračnou tekutinu osmkrát do roka, dohromady pro
6000 litrů vody.
Jiří Sláma nás také provedl po výrobně a prozradil, jak slaďoučký alkoholický nápoj vzniká. Nejdříve je třeba rozpustit med a svařit
vodu, a to v poměru, který zůstane pro čtenáře tajemstvím. Po rozmíchání se směs přepustí do velkých nerezových uzavřených nádrží,
přidají se kvasinky dovážené až z Afriky (kterým dle slov pana Jiřího pomáhá kyselejší voda – právě ta naše svatoanenská) a chmel
(kvůli hořkosti) a vše se nechá 3 měsíce prokvašovat. Nefunguje to ovšem tak, že se za polotovarem zamknou dveře a přijde se po
čtvrt roce. Kvašení musí probíhat řízeně, čili pan Sláma musí udržovat a kontrolovat konstantní teplotu (22-23°C), v zim ě topit, v létě
chladit, provzdušňovat tekutinu v nádržích, aby proces kvašení neustával. Samozřejmostí je kontrola cukrů a alkoholu (optimálně 13 –
14 %) v rozkvašené hmotě.
Kvašení je po 3 měsících ukončeno. Z nádrží je tekutina
přefiltrována (jsou odstraněny kaly) do tanků a kvašení je
zastaveno zchlazením na teplotu 14°C, čehož je dosaženo
přepuštěním medoviny do sklepa. Zde už mok zraje, a to 7-8
měsíců. Po další filtraci jsou do medoviny přidány směsi koření a
bylin i různé příchutě (Slámovi dodávají na trh medovinu přírodní,
mandlovou a višňovou) a medovina si v místnosti chlazené na
8°C poleží další m ěsíc. Pak již nastává konečná fáze – lahvování
pomocí plniček, zátkování a etiketování. Dodnes pomáhá při
etiketování malých placatek 85letá babička pana Jiřího, při plnění
otec i přítelkyně, čili výroba je čistě rodinná záležitost.
Medovinu Slámovi plní nejen do lahví o objemu 0,5 l a 1 l, ale
také do 100ml lahviček nebo pětilitrových kanystrů. Roční objem
výroby je 8000 litrů tohoto moku. Odbyt zajišťují z domu - asi
jednu třetinu si odběratelé odvezou přímo ze skladu a z tzv.
Medového domku, malé prodejničky na dvoře Slámových, a dvě
třetiny si pan Jiří sám rozváží po stálé klientele až na Moravu.
Jak říká, zatím vždy poptávka převyšovala nabídku, odběratelé si
ho sami najdou, po inzerci a reklamě nemusel nikdy sáhnout.
Rodina Slámova nabízí i další včelí produkty, kromě medu a medoviny i propolisovou tinkturu a mast nebo voňavé svíčky.
Z exkurze po stopách přes kořeny vezené svatoanenské vody jsme si odvezli nejen spoustu nových informací, ale i lahvinku medoviny,
té mandlové, ověnčené titulem Regionální potravina kraje Vysočina roku 2011. Mňam.

Nepřehlédněte!

Vyúčtování pouti
Příjmy
Pronájem poutního místa
pronájem pozemků u zámku
pronájem zámku
Pronájem stanu
Správní poplatek ze vstupného
Výdaje
Odvoz komunálního odpadu
WC
Nájem poutního místa od LD
Zisk

25 000 Kč
2 465 Kč
507 Kč
750 Kč
2 734 Kč

Turistická vycházka
po hranicích katastru Simtany
s překvapením na konci cesty
V neděli 25. září
Sraz u koupaliště v 9 hodin

978 Kč
3 360 Kč
1 000 Kč
26 118 Kč

V případě nepříznivého počasí se odkládá na 28. září

LÉTO V NAŠEM MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ
I když léto je dobou prázdnin a dovolených, členové našeho
mysliveckého sdružení i v tomto období nezaháleli. Na jaře jsme
požádali Kraj Vysočina o dotaci na uhrazení nákladů při výrobě a
instalaci hnízdních budek pro divoké kachny. Snažíme se tak
pomoci alespoň trochu přírodě a vytvořit pro divoké kachny
příznivé hnízdní podmínky. Chlapi se za poslední dva roky při
jejich výstavbě zdokonalili natolik, že jsme se letos rozhodli jich
postavit 34 ks. Celé dílo se podařilo a během prázdninových
měsíců jsme postavili a instalovali do přírody všech 34 ks
hnízdních budek. Samozřejmě, že všem, co se na tom podíleli
jakoukoliv pomocí, materiálně ii samotnou prací, patří touto
cestou poděkování.
Podařilo se nám také dokončit výstavbu naší klubovny tak, že
jsme se v ní mohli již od začátku léta scházet ke společným
akcím, zejména při konání plánovaných členských schůzí. Až na
několik drobných dodělávek je to nejdůležitější hotové. Když se
ohlédneme nazpět, na začátek její výstavby, nikdo by si tenkrát
nepomyslel, co práce bude nutné za ty měsíce udělat, a že se to
vše zdárně podaří dotáhnout do samotného konce.
Prázdninové období je v myslivosti a v životě zvěře význačné
jedním významným obdobím, a to obdobím, kdy probíhá srnčí
říje. Srnčí zvěř je v naší honitbě relativně početnou zvěří, takže od
poloviny července do poloviny srpna, kdy srnčí říje probíhá,
většina myslivců tráví rána i večery v revíru, samozřejmě podle
svých časových možností, pozorováním zvěře, neboť ta je v tomto
období méně opatrná, láskou zaslepená, a tak máme možnost
zjistit, jakou srnčí populaci a zejména jaké srnce máme vlastně v
honitbě a v jaké jsou chovné kvalitě. Zhruba polovina srnců totiž
nemá svoje teritoria a během roku žijí víceméně skrytě v honitbě,
aniž by o sobě dávali nějakým způsobem vědět. Ti zkušenější z
nás, co umí nebo se čerstvě naučili vábit, si mohou vyzkoušet
svůj um přímo v praxi a zkusit si, jak dokáží srnce vábničkou
napodobující hlas říjné srny připískat. Není to ale jednoduché,
zvláště u starších srnců, protože ti jsou velmi opatrní a přiskakují
na vábení s velkou nedůvěrou. Kdo tomuto kouzlu propadne, těší
se na toto období s podobnou radostí, jako jelenáři na horách na
jelení říji. V měsíci září začínáme také s přikrmováním zvěře
jádrem, aby se postupně dostala do dobré tělesné kondice, ve
které by snáze dokázala přežít nepříznivé zimní období. Proto
jsme si během léta zajistili dostatek vhodného jadrného krmiva,
které je zdrojem energie, kterou zvěř v tomto období potřebuje.
V sobotu 17. září proběhne tradiční závod ve střelbě na asfaltové
holuby na loveckém kole na střelnici u Svaté Anny mezi našimi
myslivci a myslivci ze sousedního mysliveckého sdružení Česká
Bělá. Nejde ale jenom o soupeření, kdo je ze střelců či ze
sdružení lepší nebo nejlepší. Jde o přátelské setkání, při kterém
si vedle střelby dokážeme sdělit i řadu dalších poznatků nebo
zkušeností z oblasti střelectví, myslivosti nebo třeba i kynologie.
Na závěr bych rád připomenul termín výlovu simtanského
rybníka, který letos proběhne v sobotu 1. 10. 2011. Všechny naše
spoluobčany na něj srdečně zveme. Doufejme, že nám bude přát
i počasí, které je letos obzvláště nevyzpytatelné.
Myslivosti zdar!
Ing. Oldřich Vopršal

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Od minulého vydání Pohledských listů hasiči rozhodně nezaháleli.
V sobotu 18. června se družstvo žen zúčastnilo okresního kola v
Havlíčkově Brodě. Sečtením výsledků ze tří disciplín jsme se na
závěrečné výsledkové listině objevily na 2. místě. 2. místo v
konkurenci 7 nejlepších týmů z celého okresu je perfektní
výsledek a po sérii nevděčných čtvrtých míst rozhodně
zasloužený.
Všichni máte jistě v paměti neděli 19. června, kdy jsme uspořádali
1. ročník dětského poháru v útoku. V kategorii mladších bojovalo
8 družstev, v kategorii starších družstev 5. Soutěž probíhala
zdárně až do doby, kdy byla přerušena bouřkou. Silný vítr
strhával všechno - od stanů až po techniku. Naštěstí se ale
všechny cenné věci podařilo schovat do hasičárny a
bramborárny. Jak rychle bouřka přišla, tak taky odešla a mohli
jsme pokračovat v soutěži. Déšť pročistil vzduch a náš A tým

nabudil k perfektnímu výkonu. Předvedl bleskový útok a s časem
18,64 sekund s přehledem porazil ostatní soupeře. B tým mu
šlapal na paty, před sebe pustil jenom družstvo Uhelné Příbrami.
Naše děti tak před zraky domácích fanoušků vybraly dvě místa na
bedně.
V pátek 8. července se družstva žen i mužů zúčastnila noční
soutěže, kterou již tradičně pořádají v Habrech na náměstí. Ženy
se umístily na 7. místě ze 14 družstev, muži na 22. místě z 38
družstev.
Polovina prázdnin je pro Pohleďáky spojená s poutí a pro hasiče
s parkovištěm. Letošní počasí nepřálo pořadatelům žádných
tradičních pouťových akcí, ale i přesto jsme umožnili několika
desítkám návštěvníků pouti pohodlně odstavit svoje vozítko.
Dospělí o prázdninách navštívili ještě dva poháry. Sousedský
pohár v útoku v Dlouhé Vsi pořádaný u příležitosti setkání rodáků
a pohár v Břevnici. V Dlouhé Vsi v sobotu 6. srpna 2011 mělo
družstvo mužů skutečný důvod k oslavě. Podařilo se totiž něco,
co už dlouho ne. Při vyhlašování výsledků na závěrečném
nástupu přišli pohledští muži na řadu až předposlední, což
znamená, že obsadili výborné 2. místo (z 11 družstev). Tajně
jsme všichni doufali, že na bedně budou i ženy. To se bohužel
nepodařilo, zavděk jsme museli vzít nepopulární bramborovou
medailí a tím pádem 4. místem (z 6 družstev). O týden později v
Břevnici byli muži na 3. místě ze 6 družstev.
Soptíci v sobotu 3. září opět zavítali do Telče na jeden z
nejprestižnějších pohárů v útoku v ČR. Vylepšili si loňské
výsledky – A tým v obrovské konkurenci 16 týmů z několika
okresů vybojoval 6. místo (s časem 17,46 s), B tým 11. místo (s
časem 20,49 s). Aby nevypadli ze cviku, tak se hned o týden
později zúčastnili poháru v Kamenu.
Nezahálíme ani v činnosti, která je naším hlavním posláním – a
sice pomáhat spoluobčanům. V pondělí 5. září pomáhali někteří
naši členové odstraňovat následky silného odpoledního deště v
Simtanech.
A co nás v nejbližší době čeká? 18. září se zúčastníme
celorepublikového Festivalu přípravek, který se letos koná v
Sověticích u Hradce Králové. Koncem září se chystáme na
Václavský pohár do České Bělé. Velmi náročnou akcí bude
pořádání podzimního kola hry Plamen, na které se v sobotu 8.
října sjedou do Pohledu děti z celého okresu.
Aneta Kudlová (Farková)

ZÁVOD POŽÁRNICKÉ VŠESTRANNOSTI
V sobotu 8. října bude sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s
Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska pořádat
okresní kolo dětského závodu požárnické všestrannosti. Tento
den se do naší obce sjede hasičské mládí se svými vedoucími v
počtu asi 700 lidí, což znamená, že naše obec bude, co se týče
počtu obyvatel, skoro jednou tak velká. Závodníci se budou
pohybovat převážně v těchto lokalitách obce: střed obce, zámek,
zámecký park, fotbalové hřiště a jeho okolí – pravý břeh řeky
Sázavy a louky pod hřbitovem
Vážení spoluobčané, chtěl bych Vás touto cestou požádat o
trochu shovívavosti a trpělivosti, když se v průběhu dne s
hasičským potěrem při jejich sportovním zápolení potkáte.
Nepoškozujte, prosím, vyznačení tratí a soutěžních stanovišť. Tím
nám pomůžete ke zdárnému
průběhu již tak pořadatelsky
náročné akce. Naším přáním
je, aby všichni účastníci
odjížděli z Pohledu jen se
samými dobrými vzpomínkami a hodnotnými sportovními výsledky. Za pochopení
a tím vlastně i za přispění ke
zdárnému průběhu soutěže
Vám děkují pohledští hasiči.
Jiří Farka, starosta SDH Pohled

TJ SOKOL POHLED
Když se daří a nedaří.
Letní fotbalová pauza byla krátká a plná očekávání. Zákulisní
šuškanda se potvrdila a 8. července jsme se sešli na hřišti v
opravdu hojném počtu, včetně nového realizačního týmu.
Dočasného lodivoda Petra Sobotku vystřídal Míra Krpálek,
kterému pomáhá Radim Pokorný a to hlavně s našimi dvěma
„kuželi“ (brankářské duo Růža a Váša pozn. redakce). Dvojici
trenérů doplnil manažer „Jáchym“, který do Pohledu na podzimní
část přivedl Pepíka Lukačinu z Dlouhé Vsi. Do přípravy také
naskočil Petr Slanař a David Klement.
Účast na trénincích byla velice dobrá. V přípravných zápasech
jsme podlehli Věžnici 1:2 a poté vyhráli na hřišti rakouského celku
Thaya 5:3.
Nálada v týmu před prvním zápasem v Bedřichově byla výborná,
bohužel všechny naše myšlenky na tři body se rozplynuly už po
první půli, kterou jsme po individuálních chybách prohráli vysoko
0:3. Bojovný a obětavý výkon z druhé půle nám přinesl pouze
několik tutovek a konečný výsledek 1:4, kdy z penalty nařízené po
faulu na Dejva skóroval Slany.
Na výhru jsme si tedy museli ještě týden počkat. Na domácím
hřišti jsme doslova převálcovali Štoky 3:0. Branky si připsali
Slaný, Pepa Lukačina a jeden si hosté vstřelili sami.
V následujícím týdnu jsme jeli na hřiště Speřic, se kterými jsme v
minulé sezoně dokázali dvakrát vyhrát. Specifický soupeř, který
praktikuje hru kopni a utíkej, nás tentokrát v obraně nenechal
vydechnout a velice rychle se dostal do vedení. Naše reakce byla
okamžitá, bohužel na tyčky a břevna se fotbal nehraje, a tak jsme
branku (mimochodem od začátku zápasu zraněného brankaře
domácích) nedokázali lépe zasáhnout. Na začátku druhé půle
jsme opět rychle inkasovali a zápas se dohrával velice nervózně s
občas brutálními zákroky na obou stranách. Prohra 0:3 nás
mrzela o to víc, že v samotném závěru se před téměř prázdnou
brankou neprosadil nejprve Zych a poté i Lukáš Sobotka.
Pouze 3 body a dvě řádné nakládačky. To bylo břemeno, které
jsme si nesli do zápasu s Přibyslaví, která měla z předešlých kol
plný počet bodů. Naštěstí nás těsně před zápasem v kabině
řádně nabudili trenéři. A efekt? Jedna střela Přibyslavi na branku
a naše zasloužené vedení 1:0 Pavlem Janďourkem. V druhé půli
se hra vyrovnala a hosté nás začali postupně dostávat pod tlak.
Naštěstí v cestě jejich střelám stál pokaždé Růža, který tak
dokázal vychytat druhou nulu v sezoně.
Výhra 1:0 nad lídrem tabulky nás posadila na pomyslnou hrušku,
ze které nás hodně rychle sesadili hráči Ledče nad Sázavou. Po
z naší strany neurovnaném úvodu jsme inkasovali a na
obdrženou branku se nám, stejně jako ve Speřicích, nepodařilo
zareagovat. Po chybách v rozehrávce jsme se dostali na skóre
0:3. Naši jedinou branku vstřelil v závěru technickou střelou
Slany. Nyní nás čeká v domácím prostředí Věžnice, se kterou
nám štěstí moc nepřeje, ale doufáme, že smůlu prolomíme a
předvedeme tříbodový výkon.
„Béčko“ zahájilo své fotbalové tažení vysokou výhrou 7:1 v Nové
Vsi u Světlé n. S. a doma poté přivítalo aspiranta na postup Dolní
Město. Naši borci ke konci zápasu tlačili, ale prohru 0:1 na
domácím place už odvrátit nedokázali. V dalším kole se hrálo v
Tisu s místním béčkem a po divokém prvním poločase se domácí
v pohodě prostříleli až na skóre 5:2, se kterým už se viděli v
kabinách. Náš Honza Sobotka však byl proti a během 10 minut
dokázal dvěma brankami snížit na 4:5. Poté šel ještě jednou sám
na brankaře, ale rozhodčí jeho útok písknutím do píšťalky přerušil
a ukončil zápas. V dalším domácím vystoupení naši chlapci
utrpěli remízu se Šlapanovem 2:2. Poslední mač i přes naše
vedení nedopadl dobře, a tak má béčko po prohře v Herálci „B“
1:5 pouze 4 body. V následujícím kole máme doma Novou Ves u
Chotěboře a věříme že bude tříbodový zisk.
Co je nové to je pěkné, ale ...
Soutěž mladších žáku letos prodělala výraznou změnu. Fotbalový
svaz pro letošek zavedl systém hry 5+1. Vzhledem k tomu, že náš
tým disponuje 12 hráči a z nich ne vždy mohou nastoupit všichni
dokážete si představit nadšení, které vládne po této změně. Už
proto, že při nízkém počtu hráčů se na někoho nedostává při

střídání. Již před prvním zápasem byl problém s dostatkem hráčů.
Naštěstí jsme se ale sešli v hojném počtu a mohli tak důstojně
zahájit naši druhou sezonu na hřišti v Havlíčkově Borové.
Ale vraťme se o pár dnů zpět. Trénovat jsme začali druhý týden v
srpnu a to už bez 4 hráčů, kteří přešli do dorostu. I přesto jsme se
dokázali scházet v uspokojivém počtu a pilovali na premiéru v
novém soutěžním ročníku.
Havlíčkova Borová 1:2 (1:0) Pohled, branky: 2 × Lukáš Pokorný,
sestava: Jirka Polák, Eliška Jůzlová, Franta a Jirka Kročilovi,
Ondra Novák, Zdenda Rázl, Luki Pokorný, Péťa Eis a Míša
Sobotka.
Domácí měli k dispozici pouze 6 (5+1) borců a proto nemohli
střídat a odehráli tak celý zápas. O poločase se navíc udělalo
jednomu domácímu hráči nevolno, a tak jsme domácímu trenérovi
nabídli možnost hrát druhý poločas systémem 4+1. V zápase
jsme se dlouho rozkoukávali možná i proto, že domácí už měli
jedno mistrovské utkání odehrané o týden dříve. Naše útočná
kombinace většinou končila těsně před domácí brankou a tam byl
vždy nachystán pohotový brankář Borové. Domácí šli do vedení
po rychlé kombinaci od vlastní branky a chybě naší obrany. V
druhé půli jsme na Borovou doslova vlítli. Domácí se za půlku
dostávali pouze při dlouhých výkopech brankáře. Po dvou
samostatných únicích nejprve vyrovnal a pak i zvýšil Luki „Maňas“
Pokorný a to ještě několik nájezdů nedotáhl do konce a byl
zastaven borovskou obranou. O vedení nás mohli domácí
připravit v poslední pětiminutovce, kdy nás zamkli na naší půlce a
sérií rohů se pokusili dobýt naši branku. Tam však stál vždy
připravený Jirka Polák.
V podzimní části odehrajeme celkem 8 soutěžních zápasů, část
zápasů ještě na jaře a pak by se měla hrát nadstavbová část
soutěže, protože jsme v našem okrese rozděleni do dvou skupin
(„B“ – Pohled, H. Borová, St. Ransko, Dl. Ves, Herálec, Česká
Bělá, Věžnice).
Vážení rodiče a přátelé fotbalu. Máte-li v rodině, nebo přímo
doma syna, dceru, sourozence, nebojte se ho dovést mezi nás.
Trénujeme každou středu od 17:30 na hřišti v Pohledu téměř za
každého počasí. Do mladších žáčků rádi přijmeme ročníky 1999
až 2005. Na trénink opatřete vaši ratolest vhodným sportovním
oblečením a obujte do sportovní obuvi.
Hřiště mění tvář
Již v minulém čísle jsme přinesli pár informací ohledně
stavebních prací, které proběhly, probíhají a ještě proběhnou na
pohledském hřišti. Na západní straně je již plot natažen od kiosku
až po horní branku hřiště. Tento plot bude dokončen až po
provedení zadních záchytných sítí, které by měly vyrůst kousek
od severní hranice pozemku. První zářijový týden jsme
demontovali lavičky u Žáků a také se nám dařilo provést první
terénní úpravy svahu. Svah bude upraven a nově „osazen“
lavičkami už dle potřeby hřiště v nové posunuté linii. Ještě nás
čeká provedení odpadů z buňky a její upravení na WC a sklad
materiálu. To vše bychom rádi stihli do zimní přestávky. My
všichni, kteří se ve svém volném čase těmto úpravám věnujeme,
věříme, že výsledek splní naše a hlavně předčí vaše očekávání.
Za Sokol Pohled Lukáš Sobotka

Český zahrádkářský svaz v Pohledu pořádá
dne 15. října 2011

zájezd na

FLORU OLOMOUC
Podzimní zahradnické trhy
Odjezd v 6.00 hod. od autobusové zastávky
Cena 150 Kč
pro členy zdarma
Zájemci se mohou přihlásit v prodejně u Hladíků

O FARÁŘI ODPADLÍKOVI A PŘETAHOVÁNÍ O LIDSKÉ DUŠE
Po vzniku samostatného Československa v roce 1918 začala o rok později na jeho území působit nová církev s názvem Církev
československá (později Církev československá husitská). Vznikla jako odlam římskokatolické církve, která byla všeobecně chápána
jako politický nástroj starého habsburského mocnářství, a proto nechuť k ní sílila. V československé církvi měl národ najít novou
náboženskou identitu a prosazovat cíle, jež byly postaveny na národnostních myšlenkách. Této církvi se dostalo velké podpory
(především ve větších městech), dnes je třetí nejpočetnější náboženskou organizací v zemi (má na 100 tisíc vyznavačů), přičemž díky
rozsáhlé agitaci ve vlasteneckých kruzích měla v roce 1930 téměř 800 tisíc stoupenců (nejvíce pak v roce 1950 – 950 tisíc). I
v Havlíčkově Brodě se našla řada nových věřících, kteří si dokonce vystavěli svatostánek - Husův sbor, funkcionalistickou stavbu z let
1926–1927 brodského architekta Prokopa Šupicha.
Ve 20. letech minulého století byla snaha o šíření Církve československé obrovská, agitace probíhala také na venkově a v pravém
slova smyslu se rozpoutal boj o duše. Jakou podobu měl tento rozkol přímo ve Frantáli se dozvíme z následujícího zápisu ve farní
kronice, který pořídil tehdejší duchovní správce Augustin Krpálek. Hned na začátku je však nutno podotknout, že velkou podporu si ve
vsi Církev československá nenašla, ovšem o to je případ zajímavější, že se novým vyznavačem stal tehdejší pohledský farář František
Branč, ustanovený do své funkce 4. února 1912. Pohled větší aféru nepamatoval i zápis v kronice napovídá, že se jednalo o něco
zcela mimořádného (doslovný přepis):
„Rozvrat mezi českým duchovenstvem měl jako na mnohých místech tak též ve zdejší farnosti hrozné následky. Zdejší kaplan Jan
Beneš vzal si na jaře 1920 dovolenou, ale již více se nevrátil; vystoupil z kněžství.
Zcela jinak to ale učinil zdejší farář Frant. Branč. Dne 17. listopadu 1920 oženil se s dcerou zdejšího hostinského Pařila; byl oddán od
československého „kněze“, kde, s jistotou se neví. Vše to dělo se ale tajně, žádný o tom neměl věděti a Branč chtěl jako ženatý zde
dále zůstati jako římsko-katolický farář. Ale ještě ten den, kdy měl oddavky, již se to rozkřiklo po celé farní osadě a brzy to bylo známo
v celém okolí. Vdp. vikáři, který tu celou věc přišel vyšetřit, Branč vše zapřel, ba hrozil, že každého bude soudně stíhati, kdo by o něm
takého něco tvrdil. Byl volán do Král. Hradce k p. biskupovi, ale i tam vše zapřel a tvrdil, že vše, co o něm se vypravuje, jest
nepravdivé. Všichni to ale věděli, že jest ženatý, ale nikdo mu to nemohl dokázati. Následek byl, že věřící přestali až na nepatrné
vyjímky choditi do kostela. Po celý advent přicházelo na „roráty“ několik starých babiček. V neděli se stávalo, že bylo 10 lidí na mši sv.
též zdejší ctihodné sestry, které mají zde dětskou opatrovnu, přestaly choditi na mši sv. V neděli šly vždy do Něm. Brodu. Právě jejich
přičinění jest děkovati a to cth. sestře Hyacintě Halové, zdejší představené opatrovny. Jejím přičiněním se stalo, že konsistoř
ustanovila sem za kooperatora kaplana ze Šlapánova P. Augustina Krpálka.
Dne 22./12. 1920 dostal tento dekrét s přípisem, aby ihned nastoupil službu v Pohledu, aby tam na vánoce již měl služby Boží. Hned
druhého dne ráno jel se představiti faráři do Pohledu. Faráře to překvapilo, že má přijíti sem druhý kněz, v rozhovoru řekl: „Jak se
budete Vy chovati vůdči mne, tak se budu já chovati vůdči Vám.“
Na Hod Boží vánoční měl české i německé služby Boží již nový kaplan, farář četl půlnoční, na které zase nikdo nebyl. Druhého dne
měl míti kaplan ve farním kostele české služby Boží a farář chtěl jet do Dlouhé Vsi na německé služby Boží. Ale z Dlouhé Vsi, na
kterou on nejvíce spoléhal, dali mu to písemně, že přijedou pro p. pátera a farář ať se neopováží přijíti. Služby Boží v Dlouhé Vsi měl
kaplan. Ve všední den sloužil kaplan mši sv. v 7 hodin, farář o ½ 8. Když měl kaplan mši sv. byli tam v kostele věřící, ale jakmile o ½ 8
šel farář k oltáři, tak věřící utíkali z kostela. Zakázal kostelníkovi, že nesmí na mši sv. kaplana zvoniti, ale lid přece přicházel jenom na
mši sv., kterou sloužil kaplan. Kaplan podal konsistoři zprávu o těch smutných poměrech, které zde nalezl, podání učinil též vdp.
čestný kanovník Laštovička z Chotěboře. Tak se stalo, že dne 31./12. 1920 farář Branč byl
suspendován a kaplan Augustin Krpálek ustanoven administratorem. Na nový rok 1921
ohlašoval administrator z kazatelny, že farář Branč jest suspendován a převzal celou duchovní
správu sám. Ale Branč ještě nechtěl ustoupiti, do kostela jíti se ovšem neopovážil, ale začínal
štváti proti administratorovi, který byl Němcem: že se diví sokolům!, že si to nechají líbiti, že v
českém Pohledu je německý kněz. A opravdu sokoly na toto nachytal. Ještě na nový rok
odpol. po požehnání přišli na faru (vůdce Karel Novotný, zdejší starosta) k administratorovi a
stěžovali si, že to nebudou trpěti, že administrator zde provádí germanisaci. Na otázku kde,
kdy a jak zůstali odpověď dlužní a konec tohoto výstupu byl, že administratora vyvezou „na
trakaři“ za Pohled.
Dne 2. ledna 1921 ráno ještě před mší sv. přišlo několik mužů a žen, které v síni Brančovi
řekli, co si o něm myslí, a aby dále nechal administratora na pokoji a aby se hleděl co nejdříve
vyklidit. Celá tato událost měla míti soudní dohru, ale krajský soud v Hoře Kutné žalobu, kterou
Branč podal, odmítl. Dne 9. ledna 1921 byla před farou pořádána (zase asi na Brančův povel)
velká protestní schůze „proti Němcům a česk. klerikálům“. Přijel i řečník z Prahy. Vybízeli a
nabádali k výstupu z církve římsko-katolické a zapisovali do „církve“ československé, nebo
lépe řeknuto českozlodějské. Výsledek jejich agitace byl slabý, jen zdejší deputátníci se dali
připsati a ještě několik, jenom lidé, kteří dříve již na nic nevěřili.“ (Farní kronika, str. 5456) Aféra kolem faráře Branče utichla, v kronice ještě můžeme najít tento dovětek: „Odpadlý
farář Fr. Branč dostal místo v Praze u ministerstva, přidal se ale pak k sektě čsl. a stal se čsl.
„farářem“ ve Všejanech u Nymburka. Jeho odchodem byla agitace seslabena, mnozí se vrátili
zpět, když poznali prázdnotu „nové víry“. V červenci 1921 se odpadlý farář vystěhoval.“ (Farní
kronika, str. 57)
Augustin Krpálek zůstal v Pohledu jako administrátor (s roční přestávkou) až do konce druhé
světové války. V roce 1934 se zasadil o zavedení elektrického vedení do Pohledu, o nové
věžní hodiny na kostele v roce 1938, v roce 1939 pořádal sbírku na opravu farního kostela sv.
Ondřeje a dohlížel na jeho následnou rekonstrukci interiérů.
A to je k náboženským nepokojům v Pohledu a boji o lidské duše vše.
Kaplan Augustin Krpálek
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