Ovšem jiţ roku 1887 léčivý pramen vyschl. Nový pramen
byl nalezen aţ pod starou myslivnou a následně byl
sveden pod kapličku. Voda z něj ovšem nebyla jiţ natolik
radioaktivní, tudíţ se stala pro lázeňství nevyuţitelná. V
lázních byla ukončena činnost kolem roku 1910, poté se z
nich stal hostinec hojně navštěvovaný letními hosty.
Také poutě ke Sv. Anně začínaly získávat profánní
charakter. Ze zápisků bývalého pohledského kronikáře
Jana Losenického, které popisují pouť kolem roku 1920,
se můţeme dozvědět následující: „Velká procesí
přicházívala s korouhvemi, hudbou, vedená knězem. Ţeny
mívaly na zádech velké rance, velké proutěné koše, plné
koláčů a buchet, kterými častovaly chalupnice, kde
přenocovaly. Poutníci přespávali v Pohledu ve všech
domcích, ve světničkách, na půdách, stodolách, kůlnách,
v dupárně, coţ byla zastřešená dřevěná tančírna u Sv.
Anny za hospodou. […] V lese bylo vţdy několik atrakcí.
Cirkus, několik kolotočů, střelnic, houpaček, panoptikum
atd. Podél hlavní cesty aţ ke kostelu a od kostela ku
kapličce měli stánky perníkáři a různí kramáři. Prodávalo
se všemoţné, látky, plátno, boty, hotové oděvy, porcelán,
různé nářadí, malé obrázky všech moţných svatých, velké
obrazy, zrcadla, kníţky, růţence, malé dřevěné kříţky,
atd. […] Perníkáři, kterých tu bývalo aţ dvanáct, prodávali
perníková srdíčka, velká pomalovaná srdce, husary,
mandlové koláčky, rohlíčky, bruscukr, ţvýkací gumu i
jakési opepřené černé šištičky, kterým se říkalo husí
hovínka. Měli zde stánky i uzenáři z České Bělé a z Něm.
Brodu. Prodávalo se i ovoce a láčené okurky. Pivo se
čepovalo na několika místech v lese. Po odpoledním
poţehnání tančila mládeţ v dupárně za hospodou, večer v
Pohledu u Matěnů.“
Před I. světovou válkou provozovali zmíněný zájezdní
hostinec manţelé Neumannovi. Podnikání jim vzkvétalo
především díky letním hostům a pouti aţ do
předválečného roku 1938. Ani za války však hostinec své
hosty neztratil, spíš naopak, a to kvůli obsazeným
Sudetům – tedy kvůli nedostupnosti oblíbených
rekreačních oblastí na Šumavě či v Krkonoších. Hostinec
měl v té době v nájmu Alois Kohout z Krátké Vsi a svou
ţivnost vedl aţ do roku 1955. Pak se hostinec stal
majetkem spotřebního druţstva Jednota. Ani za jejího
vedení provoz restauračního zařízení a pronájem
hostinských pokojů neupadl. Za správy n.p. Ţelezniční a
stavební výroba od r. 1964 se areál dokonce dočkal
rekonstrukce (po pádu smrku na střechu). Světlé
okamţiky pohostinství u Sv. Anny končí v letech 1969 a
1970, kdy byla nakrátko obnovena tradice nedělních
odpoledních čajů. V posledních desetiletích byl objekt
vyuţíván jako sklad, po převratu byl posléze prodán
soukromému vlastníkovi.
Zajímavé však je, co se dělo s poutním místem v době
komunismu. Praţské jaro ovlivnilo první léta normalizace,
a tak stále ještě přetrvávalo určité uvolnění ve vztahu
státu k církvi. Proto mohla být v roce 1968 zahájena
sbírka na generální rekonstrukci svatoanenského kostela

a v roce 1969 byla oprava uskutečněna. Bylo upraveno i
okolí kapličky a přístup k prameni. O pouti v roce 1969 se
na stránkách tehdejší Cesty Vysočiny dozvídáme toto:
„Svatoanenská pouť v Pohledu připadala tentokráte na
poslední červencovou neděli. Mimořádně pěkné počasí,
které nepamatují pohledští jiţ celá léta, přilákalo z blízka i
dáli na 15 000 návštěvníků. O přeplněná parkoviště aut a
motocyklů se starala, tak jako loni, místní organizace
Svazu invalidů z Havlíčkova Brodu. Návštěvníky z
blízkého okolí přepravovala kyvadlová doprava ČSAD
několika autobusy. Občerstvení zajišťovala Jednota a
Potraviny z Havl. Brodu. Ve 32 stáncích prodali pracovníci
Jednoty 17 q uzenin, ke kterým se snědlo 15 000 rohlíků a
50 kg chleba. Největší nápor byl pochopitelně u stánků s
nápoji. Ţízniví návštěvníci vypili jen ve stáncích Jednoty
60 hl 10stupňového piva a 7 800 lahví limonád. Rekord
dosáhl i prodej nanuků, celkem 18 000.“
Represe, týkající se náboţenských poutí a bohosluţeb u
Sv. Anny, se výrazněji projevily aţ v sedmdesátých letech
a realizace se dočkaly roku 1973 i 1974. ONV v Havl.
Brodě vyhlásil v tomto roce opatření, kterými výrazně
omezil konání pouti u Sv. Anny jako neţádoucího
náboţenského shromáţdění. Byl omezen počet stánků i
atrakcí, bohosluţby se nesměly konat před kostelem, bylo
zakázáno zřídit hlídané parkoviště, na všechny příjezdové
cesty ke Sv. Anně byl umístěn zákaz vjezdu a dřevěné
zátarasy, na státní silnici zákaz zastavení. Desítky
příslušníků SNB pak měly za úkol neposlušné řidiče ihned
pokutovat. Ušetřena zůstala jen tradiční výstava květin.
Další roky počet návštěvníků i přes tato opatření opět
vzrůstal.
Celkový zákaz poutě v roce 1977 byl vymyšlen velmi
chytře, kdyţ nařízením ONV v Havl. Brodě bylo ustanoveno, ţe provozovatelé atrakcí musí podat své ţádosti o
jejich umístění přímo na ONV, nikoli na MNV v Pohledu,
jak tomu bylo zvykem. ONV sice ţádosti uznal, ale s tím
dodatkem, ţe atrakce smějí být umístěny pouze v obci
Pohled, nikoli u Sv. Anny. Od tohoto roku byla tedy pouť
úřední cestou přesunuta do vsi a spolu s výstavou květin
tu byla provozována aţ do roku 1989. První pouti
přemístěné do Pohledu provázela řada organizačních
nedostatků, které vyplývaly především z omezeného
prostoru k provozu atrakcí. Proto byly některé umístěny
také na hřiště. Nutno podotknout, ţe po celou dobu se
bohosluţby u Sv. Anny i přes snahu úřadů kaţdoročně
konaly, ovšem široká veřejnost o nich nebyla záměrně
informována.
V roce 1990 se anenská pouť po 13 letech ukutečnila opět
v areálu Sv. Anny. V kostelíku byly opět oficiálně slouţeny
mše a studánku obléhaly davy návštěvníků. Po letech
také mohli přijet prodejci náboţenských předmětů.
Poslední roky byly ve znamení menších rozepří mezi obcí
a nájemci či samotnými stánkaři, přibyla však také řada
doprovodných akcí, jako je pouťová zábava či turnaj v
malé kopané. Doufejme tedy, ţe ta letošní pouť se vydaří,
i kdyţ láčené okurky asi zase nebudou.

Mše v kostele u sv. Anny budou letos slouţeny takto:
26. července v 10.00, 15.00 a 17.00 hodin
29. července v 7.00, 8.00, 9.00 a 10.30 hodin

VÝBĚR Z USNESENÍ 3/07 A 4/07
Na 7. zasedání 10. května zastupitelstvo schválilo:
 Kupní smlouvu č. UZSVM/HHB/1702/2007-HHBO mezi prodávajícím Česká republika – Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeţí 42, Praha 2 a kupujícím Obec Pohled, Revoluční 39, Pohled. .
Smlouva se týká druhé poloviny domu č.p. 42 a pozemků st.č. 39 a p.č. 48. Obec za druhou polovinu nemovitostí
zaplatí 150 000 Kč a stává se vlastníkem celého domu po panu Veselském.


Výsledek hospodaření za rok 2006 a schvaluje závěrečný účet obce bez výhrad..



Zápis do kroniky obce Pohled IV díl, rok 2006 na stránkách 323-359. Kronikářem obce je Josef Pokorný.



Prodej podílů, které má obec Pohled na nemovitostech v katastru obce Dobronín za cenu podle znaleckých
posudků.
- pozemek p.č. 205 v k.ú. Dobronín (výměra 2243 m2, druh trvalý travní porost),
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- pozemek p.č. 193/2 v k.ú. Dobronín (výměra 632 m , druh zahrada)
- nemovitosti č.p. 108 v k.ú. Dobronín (bývalá hájenka) na parcele st. 111
O nemovitosti projevila zájem obec Dobronín.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 vypracovanou odborem kontroly Krajského úřadu
kraje Vysočina v Jihlavě. Přezkoumání provedli kontroloři Krajského úřadu Vysočina 29. 3. 2007. Nebyly
shledány ţádné chyby ani nedostatky v hospodaření
Na 8. zasedání 26. června zastupitelstvo schválilo:
 Bezúplatný pronájem zámeckých prostor základní organizaci ČZS v Pohledu na dobu od 27. 7. do 29. 7. 2007 za
účelem uspořádání výstavy květin.


Pronájem pozemku p.č. 40 panu L. Sobotkovi na na dobu od 27. 7. do 28. 7. 2007 za účelem uspořádání taneční
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zábavy a kulturního programu. Pozemek bude pronajat za cenu 1,50 Kč/m , celková cena 4 509 Kč..



Prodej pozemku p.č. 328/3, trvalý travní porost o výměře 932m v k.ú. Pohled za cenu 15 Kč za m , tj. celkem
13 980 Kč manţelům Polzerovým. Jedná se o neoplocený pozemek.



Prodej pozemku p.č. 686/3, o výměře 12m v k.ú. Pohled za cenu 30 Kč za m manţelům Semerádovým.
Pozemek je dlouhodobě oplocen.



Záměr obce získat od ÚZSVM pozemky p.č. 813 a p.č. 821 v k.ú. Pohled. Jedná se o pozemky ve vlastnictví
ÚZSVM, které jsou pro obec důleţité. Pozemek p.č. je v území určeném územním plánem k zástavbě rodinnými
domy a v pozemku p.č. 821 je vedena komunikace, kanalizace a veř. osvětlení. Bude podána ţádost k získání
pozemků, ale vzhledem k vytíţenosti ÚZSVM je celý proces velmi zdlouhavý.



Záměr obce odkoupit od Státního statku Jeneč pozemek p.č. 353/2 v k.ú. Simtany. Pozemkem je vedena
komunikace a veř. osvětlení. Část pozemku bude následně odprodána. Pozemek bude zakoupen za cenu podle
znaleckého posudku. Obec uhradí i znalecký posudek a geometrický plán. Smlouvu uhradí Státní statek Jeneč.



Obecně závaznou vyhlášku obce Pohled č. 1/2007, o komunálním odpadu. Vyhláška se mění zhruba po šesti
letech z důvodu legislativních změn. Vyhláška bude vyvěšena na úředních deskách do 12. 7. 2007 a nabývá
účinnosti 1. srpna 2007.



Zvýšení příspěvku občanům obce při ţivotních výročích ve věku 70 a 75 let z původních 60 Kč na 120 Kč



Proplácení hovorného na obecním mobilním telefonu, který uţívá p. Farka, po dobu stavebních prací na
přestavbě zbrojnice. V souvislosti s přestavbou bývalé sušky došlo k vysokému nárůstu hovorného na tomto
telefonu, proto bylo rozhodnuto po dobu těchto prací proplácet kromě paušálu i protelefonovanou částku



Rozpočtové opatření č. 2/2007. Neinvestiční příspěvek na ţáky ZŠ v České Bělé se zvyšuje z původně
plánovaných 100 000 Kč na 133 000 Kč. Dále se oproti rozpočtu zvyšují výdaje o částku na opravu sochy sv.
Jana Nepomuckého.
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Zastupitelstvo vzalo na vědomí:


Pojistnou smlouvu č 79495432-14 ze dne 14 6. 2007. Smlouva řeší pojištění obecního majetku, kromě zámku,
který je pojištěn odděleně. Oproti původní smlouvě z roku 1998 je nově zřízeno pojištění 2 kapliček, 3 čekáren a
sochy sv. Jana Nepomuckého. Celková částka ročního pojistného je sjednána na cca. 30 000 Kč

Úplná znění usnesení i zápisů z jednotlivých zasedání zastupitelstva obce naleznete na internetových stránkách obce pod odkazem Obecní
zastupitelstvo. Tamtéž, ale pod odkazem Obecní úřad, jsou zveřejněny i rozpočty v podrobnějším členění, než můžeme uvést zde.

STRUČNĚ O UDÁLOSTECH
Byl učiněn další krok ke zlepšení funkce veřejného osvětlení. 14. dubna byla provedena rekonstrukce elektrického
rozvaděče na budově hasičské zbrojnice. Byla vyměněna pojistková skříňka a jistič hodnoty 25 A byl nahrazen
silnějším s hodnotou 32 A. Celá elektro-rozvodná skříň byly vybavena a doplněna tak, aby vyhovovala bezpečnostním
předpisům a vše bylo zakončeno novou revizí. Opravu provedl p. Mach a celkové náklady činily 10 445 Kč.
5. dubna bylo zjištěno značné poškození skleníku ve středu obce. Valná část skel byla rozbita, škoda činila 3250
Kč. Pachateli byli ţáci z České Bělé, kteří také opravu zaplatili.
Dne 24. dubna bylo oznámeno, ţe v obci Pohled v areálu firmy Dvořák došlo k odcizení 390 litrů motorové nafty
z odstavených vozidel. Tímto jednáním vznikla poškozené organizaci škoda ve výši 11 560 Kč.
Probíhají přípravné práce na přestavbě bývalé sušky na hasičskou zbrojnici a klubovnu. Zájemci o pomoc jsou
vítáni a mají se hlásit u p. Farky, tel.:724 189 743
Uţivatelé mobilní sítě Vodafone se mohou těšit na zlepšení signálu. 30. května bylo vydáno rozhodnutí o umístění
stavby sdílené základnové stanice mobilní telefonní sítě Vodafone Czech Republic, a.s. v areálu základnové stanice
mobilní telefonní sítě Telefónica O2 Czech Republic, a.s. nacházející se směrem jiţním od obce Pohled.
Za účasti Policie ČR a zástupců MěÚ Havlíčkův Brod proběhla v březnu kontrola dopravního značení. Kontrola byla
provedena na části silnic III/3456, II/150, III/03810, III/03811, III/03814, III/03815, III/34723, III/34711, III/34719,
III/34713 a přilehlých místních komunikacích. Ve všech obcích kromě Pohledu byly zjištěny závady. Velkou zásluhu na
výsledku kontroly v Pohledu má i zdejší kamenolom, který při loňské revizi dopravního značení zhruba polovinu
značek zaplatil.
Natření hřbitovní brány provedl pan M.N., který vykonává v obci veřejně prospěšné práce v rámci výkonu
alternativního trestu.
Obec se pokusí získat prostředky na opravu komunikace k Sedlákům. Bude podána ţádost o dotaci z Fondu
Vysočiny. Potřebné náklady se odhadují asi na 300 000 Kč přiznaná dotace by mohla činit 150 000 Kč. Obec se o
získání těchto peněz pokoušela uţ dvakrát, ale náš projekt nebyl zatím nikdy vyhodnocen.
V centru obce podél krajnice Přibyslavské ulice byly umístěny kamenné zábrany. Účelem je zamezit parkování
kaminonů v centru obce.
Sekáním trávy na hřbitově byl obecním úřadem pověřen p. J. Eis a p. J. Růţička
Sokol Pohled dokončuje přístavbu kabin na hřišti. V přístavbě bude umístěno WC pro veřejnost. Do konce prázdnin
by mělo být dílo hotové.
Na veřejném zasedání obecního zastupitelstva 26. června byla oznámena rezignace Mgr. Ivy Sobotkové.
Zastupitelstvo obce děkuje paní Sobotkové za dlouholetou obětavou práci ve vedení obce

ZACHOVÁVEJME NEDĚLNÍ KLID
Je tady léto a s ním i krásné teplé dny. Vyuţíváme jich, abychom si v klidu poseděli na svých zahrádkách a při
zpěvu ptáků si vychutnali vesnickou idylu. Bohuţel klid je stále častěji rušen hlukem sekaček pil a křovinořezů.
Bývalo na vsi zvykem světit neděli a zdrţet se prací, které by mohly rušit sousedy. Na tento bohulibý zvyk se
ovšem poslední dobou poněkud pozapomnělo, a tak si někteří občané právem stěţují. Obracíme se proto na
všechny občany i majitele rekreačních objektů se ţádostí, aby projevili svou ohleduplnost a přesunuli hlučné
aktivity na všední dny a soboty tak, abychom si všichni společně mohli neděle opravdu vychutnat.

DĚTSKÝ DEN

ANEB INDIÁNSKÉ LÉTO

V sobotu 19.5.2007 se za krásného slunečného počasí uskutečnil Dětský den nazvaný Indiánské léto.Pro
děti byl připraven bohatý program v indiánském duchu, který pro děti připravilo Sdruţení rodičů a přátel
dětí při MŠ v Pohledu. Děti zhlédly pásmo plné písniček, soutěţí, měly moţnost vyzkoušet svoji odvahu
v lezení na sít´, jízdě na lanovce a nechyběla ani střelba z luku a ze vzduchovky. Nejen děti, ale i
dospěláci předvedli svoji zručnost v jízdě na malých motorkách. Všichni se dobře bavili a celý den byl
zakončen příjemným posezením u kytary.
A za rok se opět sejdeme…

ÚSPĚCH DĚTÍ Z MŠ
V týdnu od 7. – 13.5.2007 proběhla v KD Ostrov výstava dětských výtvarných prací, které se zúčastnily i děti z Mateřské
školy Pohled. Jejich stonožka získala ocenění a děti obdrţely kromě sladké odměny i lístek zdarma na divadelní
představení. Stonoţku si pořadatelé ponechali, bude zdobit příští výstavu, které se děti určitě opět zúčastní.

NOVÉ VYBAVENÍ PRO MATEŘSKOU ŠKOLU
Na zahradě mateřské školky vyrostl víceúčelový dřevěný hrádek pro děti. Ty se nyní
mohou vyřádit na skluzavce, řetězové prolézačce, provazovém ţebříku či můstcích.
Vedení MŠ děkuje všem rodičům, kteří se na stavbě podíleli, firmě Rázl a Škaroupka,
která poskytla písek, a obchodní společnosti U Vojtěcha za zajištění terénních úprav.
Nákup hradu byl hrazen z financí mateřské školky, z takzvaných ONIV – ostatních
neinvestičních výdajů, které jsou jednotlivým školkám vyměřovány pomocí krajských
normativů z rozpočtu MŠMT, a to na hlavu, za kaţdé dítko svěřené školnímu zařízení.
Hrádek dodala a montáţ provedla firma REVO z Roţnova pod Radhoštěm,
certifikovaná pro výrobu zařízení dětských hřišť.
O prázdninách bude MŠ Pohled v provozu od 9. do 27. července. V srpnu bude
školka uzavřena.

KLUB DŮCHODCŮ V POHLEDU
Senioři v Pohledu slaví v letošním roce 10 let činnosti. Byl zaloţen v únoru 1997 na popud paní Jaroslavy Ondráčkové a
Aleny Beránkové. Členové se pravidelně scházejí kaţdou první středu v měsíci mimo července a srpna.Počet členů se
pohybuje kolem padesáti.Činnost je financována z vybíraných členských příspěvků a podstatně přispívá i obecní úřad.
Klub má bohatou činnost. Oblíbené jsou přednášky spojené s promítáním z cest místních občanů a cestovatelů z okolí.
Velkému zájmu se také těší besedy nad kronikou obce. Tradiční je jiţ mikulášské a silvestrovské posezení s harmonikou.
V rámci svých moţností a fyzických sil pomáhají členové při úklidu veřejných prostranství, při hrabání listí apod. Členové
klubu navštěvují jubilanty v obci při ţivotních výročích nad 70 let, a to nejen členy klubu. Klub má k této činnosti pověření
od obecního úřadu a při návštěvách předává s přáním i malý dárek. Kaţdý rok pořádá klub dva zájezdy, jeden v červnu,
druhý v září. Ten poslední byl letos v červnu do jiţních Čech. Účastníci si prohlédli Písek, Zvíkov a Milevsko. Jak říká pan
Pokorný, desetileté výročí klubu je nejlepší odpovědí všem, kteří při zakládání klubu prorokovali, ţe dlouho nevydrţí.
Případní zájemci o členství klubu jsou samozřejmě vítáni, předpokladem je pouze důchodový věk. Bliţší informace rád
poskytne Josef Pokorný.

HASIČI SOUTĚŽILI
Jarní měsíce jsou kaţdoročně ve znamení hasičských soutěţí. Náš sbor letos reprezentovalo druţstvo ţen, druţstvo
muţů a dvě druţstva dětí.
Děti se zúčastnily okrskové soutěţe v České Bělé v sobotu 5. května. V kategorii mladších se umístily na pěkném pátém
místě. Velký úspěch mělo také představení přípravky, ve které jsou děti mladší neţ 6 let. Děti si ze soutěţe přivezly
spoustu záţitků i cen.
Dospělí se do soubojů pustili o 14 dní později, a to 19. května na okrskové soutěţi ve
Stříbrných Horách. Druţstvu ţen ve sloţení Aneta Farková, Iveta Farková, Lída
Jůzlová, Jitka Pátková, Eva Poláková, Ţaneta Sobotková a Marcela Vencová se
podařilo obhájit třetí prvenství v řadě a do stálého vlastnictví tak získat putovní pohár
(viz. foto). Vítězství v okrskové soutěţi znamená postup na okresní soutěţ. Pro
nezájem některých jednotlivců jsme se jí bohuţel nezúčastnily, coţ je velká škoda!!!
Druţstvo muţů se kvůli technické závadě umístilo na posledním místě.
V neděli 10. června jsme pro naše děti uspořádali oslavu dětského dne se soutěţemi
a opékáním buřtíků. Tím jsme zakončili první sezonu s obnoveným dětským
druţstvem. Uţ během prázdnin se děti začnou připravovat na podzimní branný
závod.

Děkujeme obecnímu úřadu a mateřské škole za poskytnutí prostor pro schůzky, rodičům a všem ostatním za pomoc.
Největší poděkování patří vedoucím Jiřímu Teclovi a Anetě Farkové za to, ţe se dětem věnují.
ahrádkáři se chystají na vyvrcholení své kaţdoroční činnosti, a to uspořádání
tradiční pouťové výstavy květin. Letos to bude jiţ 35. ročník. Kromě jiţ tradičních
vystavovatelů růţí, jiřin, skalniček trvalek, okrasných dřevin a řady dalších rostlin
bude letos poprvé vystavována nádherná novoříšská keramika. Keramická
dílna v Nové Říši se inspirovala vzácnými herbáři z klášterní knihovny a vytváří
charakteristickou bílou keramiku s motivy rozličných bylin.
Hlavní přípravné práce na výstavu budou probíhat ve čtvrtek 26. 7.odpoledne
od 15.30 hodin. Ţádáme všechny členy, aby se dle moţností zúčastnili. Kaţdá
pomocná ruka je potřebná.
Díky pochopení a pomoci obecního úřadu se výstava bude opět konat
v prostorách zámku. V rámci této dobré spolupráce provedli zahrádkáři opravu
rozpadající se zdi u dětského hřiště a čelní zdi skleníku. Materiál na opravu v ceně 3 581 Kč zajistil obecní úřad. Bylo
odpracováno 114 hodin, na kterých se podíleli p. Venc, František Rychtecký, Jaroslav Novotný, Karel Petr a Ing. Jirásek.
Odvedli dobrou práci, která přispěla k tomu, ţe naše obec je zase o něco hezčí. Patří jim za to dík.

Z

PRÁZDNINOVÉ CVIČENÍ KLUBU FANATIC
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VÝSLEDKY POHLEDSKÝCH FOTBALOVÝCH DRUŽSTEV V SEZÓNĚ 2006/2007
IB tř. skupina A – kraj Vysočina
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tým
Habry
Ústrašín
Herálec (ZR)
Vrchovina B
Pohled
Chotěboř B
Humpolec B
Štoky
G. Jeníkov
Dlouhá Ves
Černovice
Veselý Ţďár
Čejov

Skóre
65: 35
48: 38
59: 48
53: 44
36: 32
44: 51
30: 36
49: 45
48: 47
56: 71
32: 37
41: 41
34: 61

Body
52
49
46
43
40
40
34
34
33
30
29
29
27

Tým
Štoky
Pohled
Velká Losenice
Herálec
Věţnice
Mírovka
Šmolovy

Skóre
46: 17
30: 22
24: 20
33: 22
39: 36
27: 48
8: 42

Body
31
22
21
19
19
12
0

Muţstvo dospělých A hraje I. B třídu. Mladý tým v letošní sezóně
trochu doplácel na nezkušenost. Na podzim byl výborně
rozehraný, ale na jaře se tolik nedařilo. Hlavní příčinou bylo
nevyuţívání gólových příleţitostí. Tahouny týmu jsou především
Arbelovský, Kunášek, Šnobl, Lukáš Sobotka a Lubomír Sobotka.
Tým dorostu uhrál pěkné druhé místo, které je o to cennější, ţe
za muţstvo nastupovali pravidelně 2 aţ 3 ţáci. Oporami týmu byli
Luděk Freudenreich, Jan Sobotka a Tomáš Kounek. Velkého
zlepšení dosáhl v průběhu sezóny brankář Vašíček.
Chlapci se v zimě zúčastnili krajského přeboru ve futsalu, kde
obsadili 5. místo. Cíl do příští sezóny je umístění do 3. místa.

Dorost
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ţáci
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tým
Staré Ransko
Pohled
Havl. Borová
Velká Losenice
Ţdírec n. D.
Herálec
Chotěboř B
Šmolovy
Mírovka
Dlouhá Ves
Věţnice

Skóre
91: 21
110: 20
121: 34
74: 24
72: 24
82: 37
43: 55
52: 60
32: 90
23:170
5:170

Body
51
47
38
38
36
32
28
25
13
12
0

N

ávštěvníkům hřbitova určitě neušlo, ţe došlo k výrazné změně v úpravě prostoru před kaplí. Tato akce není dílem
obecního zastupitelstva, ale soukromou iniciativou několika pohledských občanů vyvolanou panem J. Novotným.

Před hřbitovní kaplí jsou tři hroby ohraničené ozdobným kovovým plůtkem,
v jehoţ rozích byly původně vysazeny 4 jasany. Uprostřed leţí hraběnka
Julie Sylva-Taroucca. Zemřela v poměrně mladém věku 38 let, a protoţe
nebyla urozeného původu, nebyla uloţena do hrobky pod kaplí, ale byla
pro ni vystavěna cihlová krypta v prostoru před kaplí. Po obou stranách
jejího hrobu jsou hroby dvou kněţí – Franze Prokesche a Jonathana
Satta.
Léta běţela a kořenový systém stromů spolu s další vegetací a zubem
času změnil celou situaci natolik, ţe hroby jiţ byly stěţí patrné o
pobořeném plotu nemluvě. Pan Novotný spolu se svým synem se rozhodli
obětovat několik volných sobot, aby celý prostor uvedli do stavu, který by
se blíţil původnímu. Pomocí přispěl i p. Klement a J. Macháček ml. S
celým dílem ještě nejsou úplně spokojeni. Plot by potřeboval nový nátěr,
problémem je ovšem odstranění zkorodované vrstvy z ozdobných ornamentů.
Obecní zastupitelstvo vyuţívá této příleţitosti a děkuje všem zmiňovaným občanům za jejich nezištnou iniciativu, kterou
přispěli ke zlepšení vzhledu obce.
becní úřad upozorňuje všechny majitele hrobu, kteří mají u hrobu vysázené thuje nebo jalovce na povinnost
zabezpečit tyto dřeviny tak, aby nedošlo k poškození sousedních pomníků. V opačném případě musí škody na
poškozeném hrobě majiteli uhradit.
Občané zpravidla respektují zákaz vodění psů na hřbitov, ovšem řeší to tak, ţe uváţou psa k bráně. Tímto způsobem
však zabraňují dalším příchozím ve vstupu na hřbitov, neboť někteří lidé se prostě psů bojí. Doporučeným řešením je
uvázat psa k lavičce na kraji hřbitova.

O

SOUTĚŽ OBCÍ VE TŘÍDĚNÍ ODPADU POKRAČUJE
Cílem soutěţe je podpořit zájem veřejnosti a obcí o správné nakládání s odpady a zapojit více obyvatel do pravidelného
třídění komunálního odpadu
Pravidla soutěţe:
Bude hodnoceno období od 1. 10. 2006 do 30. 9. 2007. Soutěţe se automaticky účastní všechny obce kraje Vysočina,
které jsou zapojeny do systému EKO-KOM. Jedná se o hodnocení z hlediska třídění komunálních odpadů na sloţky –
papír, plast, sklo bílé a barevné, nápojový karton
Obce budou rozděleny do 4 velikostních skupin:
do 500 obyvatel
od 501 do 2000 obyvatel
od 2001 do 10 000 obyvatel
nad 10 000 obyvatel
Bude se hodnotit:
a) celková výtěţnost (bodové rozpětí 1 - 5)
Do celkové výtěţnosti se bude započítávat sesbírané
mnoţství vytříděných odpadů na území obce bez
kovů, a to papír, plast, sklo bílé a barevné, nápojový
karton.
- pokud obec dosáhne
1 bod
výtěţnosti do 16 kg/obyv/rok
- pokud obec dosáhne
3
výtěţnosti nad16 – do 26
body
kg/obyv/rok
- pokud obec dosáhne
5
výtěţnosti nad 26 kg/obyv/rok bodů
b) obec sbírá zvlášť bílé a barevné sklo / hodnoceno
kaţdé čtvrtletí zvlášť
Ano 5
Ne 0
bodů
bodů
c) obec sbírá nápojový karton / hodnoceno kaţdé
čtvrtletí zvlášť
Ano 3
Ne 0
body
bodů
d) obec sbírá papír / hodnoceno kaţdé čtvrtletí zvlášť

Ano 3
body

Ne 0
bodů

e) obec sbírá všechny čtyři komodity (zvlášť bílé a
barevné sklo, papír, nápojový karton, plast) /
hodnoceno kaţdé čtvrtletí zvlášť
Ano 5
Ne 0
bodů
bodů
f) obec zřídila místo zpětného odběru (např. sběrný
dvůr, mobilní sběr) pro skupiny elektrozařízení 3, 4 a
7 dle přílohy 7 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech
(dokladem je uzavřená smlouva s kolektivním
systémem)/ hodnoceno kaţdé čtvrtletí zvlášť
Ano 5
Ne 0
bodů
bodů
g) obec splnila termín zaslání dotazníku pro EKOKOM, a.s. za rok 2006 do konce února 2007
Ano 3
Ne 0
body
bodů
Při shodě počtu získaných bodů u obcí bude
rozhodovat jako kritérium sběr všech čtyř komodit
(papír, sklo bílé a barevné zvlášť, plast a nápojový
karton) a zajištění zpětného odběru elektrozařízení.
Pokud by i nadále byly shody počtu, bude rozhodovat
skutečná míra celkové výtěţnosti.

OPRAVA SOCHY SV. JANA NEPOMUCKÉHO
Socha sv. Jana Nepomuckého umístěná na pohledské návsi dostala po čtrnácti letech nový kabát. Celkovou obnovu
kulturní památky prováděli od dubna 2007 Petr a Jaroslav Mášovi, kteří se profesně mohou chlubit např. zrestaurováním
známé Ţiţkovy mohyly v Ţiţkově Poli či restaurováním sochy pohledského Jana Nepomuckého právě před 14 lety.
Celková obnova sochy si vyţádala částku 79.700,- Kč, z toho třiceti procenty se na opravě podílel krajský úřad dotací na
zachování a obnovu kulturních památek kraje Vysočina, zbytek uhradila obec.
Památka si o opravu přímo říkala – byla zarostlá mechem a lišejníky, znečištěná hloubkovými nečistotami, prachem i
výfukovými zplodinami z přilehlé komunikace. Pro začátek bylo provedeno očištění sochy vodou a parou, biocidní
ošetření (proti rostlinným škůdcům), socha byla chemicky zpevněna, chybějící části domodelovány umělým kamenem,
byl opraven sokl a svatozář včetně pozlacení hvězd. Pohledský svatý však prošel mnoha dalšími procedurami, jako je
zabezpečení podestu proti sráţkové vodě vytmelením narušených ploch, odrezení kamenických kramlí, jejich natření
grafitovou černí, přezlacení hvězdy v nápisu, lazurní sjednocení tmelů s barvou okolního kamene, retuše či vyčištění
nápisu na čelní straně soklu. Na závěr se sv. Jan Nepomucký dočkal plošné hydrofobizace, tj. napuštění látkou
odpuzující vodu. Nezapomnělo se ani na úpravu okolí sochy. Návrh úpravy a výsadbu nízkých dřevin provedla firma
Zahradnictví Křesťan. Kolem sochy bylo vysázeno 55 kusů stálezeleného zimostrázu, 8 pokryvných růţí a jedna
hortenzie latnatá. Za tyto úpravy a výsadbu zaplatila obec 8 821 Kč.
Samotná pískovcová socha 180 cm vysokého světce byla vytvořena neznámým autorem v roce 1711, o čemţ informují
nápisy tvořené římskými a arabskými číslicemi na pískovcovém soklu. Byla tedy vytvořena ještě před světcovým
blahořečením v r. 1721 a svatořečením v r. 1729. Socha je také starší neţ celý poutní komplex u Sv. Anny, který začal
vznikat aţ v roce 1730 a jehoţ nejzářnější léta jsou spjata s abatyší pohledského kláštera Canditou Marešovou. Díky ní
začala r. 1752 stavba poustevny a v r. 1760 stavba kostela sv. Anny. Právě její jméno je součástí nápisu na soklu sv.
Jana Nepomuckého umístěného na návsi a dá se předpokládat, ţe se jedná o nápis mladší neţ je samotná socha, neboť
nápis není rytý, jako tomu je u ostatních liter, ale pouze škrabaný a namalovaný. Šifra CM†AF tedy prozaicky ukrývá
monogram „Candita Marešová, abatyše Frantálská“. Další zkratku uvedenou na rytém zrcadle soklu tvoří písmena
F.S.N.AR. Ty se bohuţel nedaří rozluštit, a tak se můţeme pouze dohadovat, zda jde o iniciály autora či mecenáše, šifru
latinského nápisu, atd. Nás však můţe těšit, ţe socha, která tvoří dominantu návsi, je po dlouhé době opět v dokonalém
stavu.

LEGENDA O SV. JANU NEPOMUCKÉM
Četná ztvárnění Jana Nepomuckého většinou obměňují typ, který podle modelu Matthiase Rauchmillera
vytvořil r. 1683 pro praţský Kamenný most Jan Brokoff. Tak tomu je i u sv. Jana Nepomuckého v Pohledu:
kněz v kanovnickém rouchu, s biretem (kvadrátkem) a pěti hvězdami kolem hlavy drţí v náručí krucifix.
Hvězdy připomínají legendu, podle níţ našli rybáři mrtvé tělo ve Vltavě právě podle pěti hvězd, které nad
místem zářily. Hvězdy symbolizují i pět ran Kristových a pět liter slova TACUI (mlčel jsem). Sv. Jan
Nepomucký je také vedle Panny Marie jediným světcem, jehoţ svatost je naznačena hvězdami. Ty se také
objevují na oblaku či soklu, na němţ je svatý umístěn.
Jan z Pomuku, také Johánek z Pomuku čili Jan Nepomucký, nebo také Jan z Nepomuku jsou varianty
jména historicky doloţené osoby. Narodil se r. 1340 v Pomuku (v dnešním Nepomuku nedaleko Plzně),
studoval právo na UK v Praze a církevní právo v italské Padově. R. 1389 jej arcibiskup Jan z Jenštejna
jmenoval generálním vikářem (správcem). Na tomto postu byl zapleten do mocenských sporů Václava IV.
s arcibiskupem Janem z Jenštejna o jmenování biskupů. Jan, jako osoba, která potvrdila volbu nového
kladrubského opata, se proto dostal do nemilosti krále. Pozdější prameny uvádějí jako moţnou příčinu
královy nenávisti vůči Janovi i skutečnost, ţe Jan byl zpovědníkem královy manţelky Ţofie a odmítl vyzradit její zpovědní
tajemství. Faktem zůstává, ţe Jan Nepomucký byl umučen 20. března 1393 na staroměstské rychtě. Jeho tělo bylo zašito
do pytle a svrţeno z Karlova mostu a o necelý měsíc později nalezeno na pravém břehu Vltavy.
Jak jiţ bylo uvedeno, roku 1721 byl Jan z Nepomuku blahořečen. Tomu však předcházelo sestavení zvláštní komise,
která se sešla při exhumaci jeho ostatků v r. 1719. V lebce Jana Nepomuckého byl nalezen neporušený jazyk, tedy více
neţ 300 let od jeho smrti. Tento fakt byl posouzen jako zázrak a právě díky němu byl Jan Nepomucký r. 1729 prohlášen
za svatého. V 70. letech 20 stol. však české antropologické kolegium zjistilo, ţe se nejednalo o jazyk, ale zachovanou
mozkovou tkáň. Vědci také určili okolnosti úmrtí českého mučedníka. Příčinou smrti bylo krvácení do mozku způsobené
opakovanými údery tupým předmětem do hlavy, nikoli smrt utopením. Dále byla prokázána zlomenina lopatky, vykloubení
ramen (důsledkem štosování, tedy zavěšení za ruce svázanými za zády) a četné zlomeniny v obličeji. Historické prameny
ještě uvádějí opalování boku samotným Václavem IV.
Sv. Jan Nepomucký se stal populárním světcem, v rukou katolické církve byl však částečně zneuţit k oslabování kultu
ještě věhlasnějšího, ovšem reformního mučedníka Mistra Jana Husa.
Pro svou mučednickou smrt se sv. Jan Nepomucký stal symbolem mlčenlivosti, stráţcem mostů a tajemství, patronem
právníků, lodníků, vorařů a mlynářů. Lidé uctívali sv. Jana i jako ochránce před povodněmi. Proto bývá často osazován
na mosty či k potokům a studánkám. Ten pohledský stojí uprostřed návsi, o své minulosti i autorovi zarytě mlčí a
nepomáhají ani pátrání v kronikách či pamětních knihách.
(Lit. prameny: Hladík, F.: Tesáno z kamene, Pohled 1977; www.sjn.cz – internetové stránky věnované sv. Janu Nepomuckému)

