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Čtvrtletník
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Vážení občané,
nenápadně končí jaro a začíná léto a s ním teplé dny a večery, které budou zvát ke klidnému nedělnímu posezení na našich
zahrádkách. Bohužel, stejně jako v loňském roce, je sváteční klid stále častěji rušen hlukem travních sekaček, křovinořezů,
motorových pil a podobných zařízení. Úměrně s tím rostou i stížnosti občanů, kteří požadují po obecním úřadu zjednání
nápravy. Vyhláškou obce tyto záležitosti ovšem řešit nelze. Právní obranou proti narušitelům klidu je pouze občanský zákoník,
§ 127. Domnívám se však, že nejlepším řešením je rozumná domluva. Obracím se proto jménem svým i jménem zastupitelů na
všechny občany i majitele rekreačních objektů, aby svou ohleduplností umožnili nám všem si v neděli opravdu odpočinout.
Starosta

INFOKOUTEK
ANEB CO SE CHYSTÁ V NEJBLIŢŠÍM OBDOBÍ
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude konat ve čtvrtek
19. června v 18.30 hod. v zámku. Oznámení o konání včetně
programu je vyvěšeno na úředních deskách.
Změna faráře
K 30. červnu ukončí své působení ve zdejší farnosti páter Adrian
Sedlák. Ke dni uzávěrky nebylo ještě jméno nového faráře
oznámeno.

úřadu od července. Cena 55 Kč. Jeden výtisk kalendáře bude
k nahlédnutí v obchodě.
Obecní úřad chystá vydání pohlednic Pohledu. Budou vydány 4
sady pohlednic po 300 kusech. Dvě sady budou s motivem
Pohledu a Rouštan, jedna sada s fotografiemi Simtan a jedna
s obrázky od sv. Anny. Pohlednice budou v prodeji v místním
obchodě a v hostinci jiţ od července, aby si je mohli zakoupit
případní návštěvníci obce.
Svátek sv. Anny letos připadá na sobotu, tudíţ v tento den bude
malá pouť a hned druhý den, v neděli, pouť velká. Autobusová
doprava z Havl. Brodu a zpět bude v neděli opět zajištěna.

Přenocování v zámku
Zveme děti ve věku od 3 do 15 let na společné přenocování
v pohledském zámku z pátku 20. 6. 2008 na sobotu 21. 6. 2008 .
S sebou: spacák, polštářek, karimatku, popř. baterku, buřtík na
opékání, pití a dobrou náladu. Ukončení a předání dětí rodičům
proběhne v sobotu přibliţně v 8.00 - 8.30 hodin. Bliţší informace
v MŠ u paní L. Štrálové

Tradiční pouťové zábavy
V areálu zámku budou v pátek 25. a v sobotu 26. července. Na
nedělní odpoledne 27. 7. je připravena v areálu zámku pohádka
pro děti.

Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven vedle
obecního úřadu ve čtvrtek 26. 6. od 9.00 hod. a odvezen v pátek
27. 6. ve 13.00 hod. Do tohoto kontejneru patří nábytek,
matrace, koberce, linolea, textilie, boty, lyţe, sáňky, boby, kola,
dveře, wc, umyvadla,keramika a podobný odpad. Nepatří sem
stavební suť, nebezpečné odpady, autosedačky, kartony, igelity
z malování nebo odpad, který patří do klasické popelnice.

Benefiční koncert v kostele sv. Ondřeje se uskuteční v sobotu
26. července v 17. hodin. Podrobnosti naleznete uvnitř čísla.

Stolní kalendáře pro rok 2009 s historickými fotografiemi
Pohledu a ostatních obcí Posázaví budou v prodeji na obecním

TJ Sokol srdečně zve na turnaj v malé kopané, který bude
uspořádán 26 července.

Zahrádkáři připravují na sobotu 26. a neděli 27. července
tradiční výstavu květin. Letos to bude jiţ 36. ročník.
SRPD pořádá dne 20. 9. 2008 výlet na Kunětickou horu, do
Perníkové chaloupky a na zámek a hřebčín ve Slatiňanech.
Bliţší informace budou ve vývěsce v MŠ a v obchodě.

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA
Od posledního vydání našeho zpravodaje se konala dvě veřejná zasedání zastupitelstva obce. Na tomto místě uvádíme nejdůleţitější projednávané
body. Úplné zápisy a usnesení jsou k nahlédnutí na obecním úřadu.
Ze zasedání 20. března:
 Zástupce realitní kanceláře LIMA REAL, a.s. p. Šerý seznámil občany s postupem prodeje nemovitostí obce tj. rozestavěné budovy školy a
zámeckého areálu. Ve svém vystoupení zrekapituloval všechny čtyři nabídky ke koupi zámku, které ZO v poslední fázi posuzovalo, přičemţ
jedna společnost v průběhu posuzování od svého záměru odstoupila. ZO se rozhodlo dále jednat se společností edu SPEC o.p.s Praha, jejíţ
nabídka je finančně nejvýhodnější a podnikatelský záměr je pro obec přijatelný. V současné době se připravuje blokační smlouva, po jejímţ
uzavření by měl být prodej uskutečněn. Společnost edu SPEC má zájem o zámek s parkem a sýpkou. Rozestavěná budova školy zůstává dále
na prodej, bez váţných zájemců.
 Dalšími projednávanými body byly drobné pozemkové změny (koupě, prodeje, směny), ke kterým dochází v důsledku toho, ţe části obecních
pozemků jsou uţívány a často i zaploceny obyvateli obce a naopak. Jedná se zpravidla o malé plochy, dosahující desítek čtverečných metrů.
 K významnějším projednávaným záměrům patří především záměr prodeje pozemků, na kterých má obec spoluvlastnický podíl (18/838). Jedná se
o pozemky p.č. 763/5, výměra 6.530 m 2, p.č. 763/4, výměra 357 m2, p.č. 1681/7,výměra 728 m2, vše trvalý travní porost, v k.ú. Ţdírec na
Moravě, za kupní cenu 25,-Kč/ m2. Prodej byl doporučen představenstvem LD Štoky a zastupitelstvo jej schválilo.
 ZO také projednalo moţnost získat bezúplatně od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce pozemek p.č. 614/2,
výměra 1583 m2, ostatní plocha, v k.ú. Pohled, Důvodem je, ţe na předmětném pozemku se nachází horní polovina hřbitova v Pohledu a obec
jej udrţuje a spravuje.
 S pozemkovými záleţitostmi také souvisí projednávaný Dodatek k nájemní smlouvě č. 38/2006 s Lesním druţstvem Štoky. V dodatku byla
stanovena výše nájemného dohodou a činí 3 000Kč/ha za pronajímané pozemky. Celkem nájemné za rok 2008 činí 61 897 Kč.
 ZO projednalo prodej havarovaného osobního automobilu Škoda Felicia Combi SPZ 2J2 64-61 z majetku obce. Obec obdrţela pouze dvě nabídky.
Lubomír Bárta, Horní Papšíkov nabídl 4 800 Kč, firma Václav Novotný, Autobazar, Rozňák,H.Brod nabídla 6 000 Kč. Zastupitelé upřednostnili
prodej za vyšší cenu panu Václavu Novotnému.
 ZO projednalo ţádost ředitelky Mateřské školy Pohled ze dne 29.2.2008 o převedení finančních prostředků z hospodářského výsledku mateřské
školy za rok 2007 ve výši 66.725,54 Kč do rezervního fondu Mateřské školy Pohled
 ZO projednalo ţádost sdruţení ADIVADLO, Havlíčkův Brod, o příspěvek na pořádání přehlídky inscenací pro děti a mládeţ „Dospělí dětem“ ve
dnech 5.-11.5.2008. Tato přehlídka se koná kaţdý rok a pravidelně se jí účastní děti MŠ Pohled a naši ţáci základních škol. Proto se zastupitelé
rozhodli ţádosti vyhovět a přispět částkou 1.000Kč.
Ze zasedání 9. dubna:
 Zastupitelstvo projednávalo předloţený „Plán otvírky, přípravy a dobývání výhradního loţiska Pohled“ a pověření starosty k uzavření smlouvy
(dohody) mezi obcí Pohled a ČMŠ, a.s. Mokrá. K projednávání byli přizváni zástupci společnosti Českomoravský štěrk, a.s., která v současnosti
kamenolom provozuje. Ing. Vojtěch Kuba, závodní lomů ve svém vystoupení zdůraznil, ţe společnost ţádá o moţnost těţby a dotěţení zásob
ve stávajících hranicích dobývacího prostoru. Báze 430 m n. m. zůstane zachována a ve způsobu těţby nedojde k zásadním změnám.
Předpokládaná výše těţby bude cca 300 000 t/rok, ţivotnost loţiska je zhruba vypočtena na 12 let. Poté bude loţisko rekultivováno. Dále
seznámil občany s výstavbou komunikace v areálu lomu, plánovanou pro rok 2009, která zabrání vyváţení bláta z areálu. V roce 2008
společnost plánuje instalaci kvalitnějšího odprašovacího zařízení a zakrytí třídičky v roce 2008/2009. Ing. Radim Lex, vedoucí provozu Pohled
informoval o jiţ provedených opatřeních a o probíhajícím měření hlučnosti. Provozní doba lomu a expedice zůstane stejná jako v současné
době. Ing. Karel Lorek, ředitel pro báňský engineering a ţivotní prostředí, nastínil, jak bude vypadat budoucí rekultivace vytěţených ploch. Pro
zalesnění volným náletem je plánováno 4,25 ha, vodní plocha zabere 5,75 ha a pro zatravnění a dosadbu je určena plocha 3,5ha. Představitelé
společnosti ČMŠ, a.s. Mokrá přislíbili pomoc při financování akcí obce v letech 2008-2010. K uzavření smlouvy (dohody) o této finanční pomoci
by mělo dojít do 30.7.2008.
 Zastupitelé opět projednávali záměr prodeje zámku, sýpky a zámeckého parku. Byly znovu (viz. veřejné zasedání ZO 20.3.2008) zhodnoceny
všechny dosavadní seriózní nabídky, a to jak po stránce finanční, tak po stránce podnikatelského záměru. Poté dostal slovo přítomný p. Josef
Němec z Brna, který představil svůj záměr a přislíbil cenu 25-26 mil. Kč za rozestavěnou budovu školy, zámek s parkem, sokolovnu a sýpku.
Mimo jiné i zpochybnil důvěryhodnost realitní kanceláře, která obec při prodeji zastupuje. V následné diskusi se k problematice vyjadřovali jak
zastupitelé, tak přítomní občané a p. Němec.
Konečným výsledkem projednávání byl návrh zastupitelstva obce pověřit realitní kancelář LIMA REAL, a.s., Hudcova 78, Brno, divize Jihlava,
uzavřít Dohodu o sloţení blokovacího depozita se společností edu SPEC, o.p.s. Praha. Tato dohoda byla přečtena a vysvětlena. Dohoda se
uzavírá podpisem obou stran na dobu 3 měsíců a tím bude zablokován prodej případným dalším zájemcům, tzn. realitní kancelář uţ nebude
zámek, sýpku a park nabízet k prodeji. Pokud však nedojde do tří měsíců k podpisu kupní smlouvy, zámek, sýpka, park bude dále na prodej.
(Pozn. red.: Ke dni uzávěrky Pohledských listů nebyla stále blokační smlouva ze strany společnosti eduSpec podepsána)
 ZO projednalo ţádost Krajského úřadu Vysočiny o prodej vlastnického podílu (18/838) obce Pohled na pozemku p.č. 2658/2, výměra 2 190 m0
Jedná se o lesní pozemek, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, na LV 3773 v k.ú. Bedřichov. Kupní
cenu je navrţena 480,-Kč/ m2. Prodej doporučilo představenstvo LD ve Štokách. Pro obec Pohled to bude znamenat příjem 22 580 Kč. Záměr
prodeje byl schválen.
 ZO projednalo zpracovaný pasport místních komunikací, který řeší problematiku místních komunikací a pěších stezek v obci Pohled v k.ú. Pohled
a Simtany. Skládá se z místopisného průběhu komunikací, výkazu vozovek a mapových podkladů v měřítku 1:2880. V digitální a papírové formě
pasport zpracovala Milena Fidlerová z Havl. Brodu
 Obec Pohled se v loňském roce připojila k projektu „Horní Posázaví – Třídění komunálních odpadů přímo u producentů na vyuţitelné sloţky a
nakládání s nimi“, který měl realizovat Svazek obcí Přibyslavska. Tento projekt měl být z 85 % financován z Operačního programu Ţivotní
prostředí a obec tak zamýšlela výhodně pořídit kompostéry a kompostovací sila pro domácnosti, kontejner na velkoobjemový odpad, kontejnery
na sklo, papír, plasty, odpadkové koše a vybetonování ploch pod kontejnery. Neočekávaně došlo ke sníţení finanční podpory na pouhých 40 %.
To by pro obec Pohled znamenalo spolupodílení částkou cca 312 000 Kč, coţ je pro rozpočet obce neúnosné. Zastupitelstvo obce proto
rozhodlo z projektu odstoupit.
 Zastupitelstvo obce schválilo prodej 35 kusů panoramatických map „Havlíčkobrodsko“ za cenu 50 Kč za kus. Zájemci si tyto mapy mohou zakoupit
na obecním úřadu.

Obecní úřad děkuje paní Marii Rázlové za bílení autobusové čekárny v Rouštanech, které kaţdoročně zajišťuje vlastními silami a prostředky.
Poděkování rovněţ náleţí všem simtanským a pohledským občanům, kteří udrţují veřejnou zeleň, zejména trávníky. Sniţují tím náklady obce a
příspívají k jejímu pěknému vzhledu.

ÚPRAVA KORYTA SÁZAVY
V rámci údrţby řeky Sázavy v obci Pohled provedl státní podnik
Povodí Vltavy ve spolupráci s obecním úřadem opravu břehové
nátrţe a odstranění nánosu v zátočině pod sokolovnou na říčním
kilometru 171,1. Práce provedla firma Agroekol, s.r.o. z Chotěboře. Obecní úřad ve spolupráci se zdejším kamenolomem zajistil
kámen v mnoţství asi 50 t. Protoţe činností řeky docházelo
k podemílání břehu a jeho porostů, bylo nutno provést kamenný
zához s urovnáním, odstanění nánosu a opravu hrázky.
Vyčištěním koryta řeky se vytvořila moţnost vyuţít jej ke koupání.
V červnu se bude pokračovat v odstraňování nánosu z koryta
řeky v Simtanech.

NOVÉ LÍPY V ALEJI
Pozorným občanům jistě neuniklo, ţe v aleji ke sv. Anně jsou
vysazeny pěkné nové lípy. Jedná se o vzrostlé sazenice
s upevněním, vysokokmeny lip srdčitých, které 26. 5. vysadila
firma Zahradnictví Křesťan na náklady firem Osiva, a.s. (7 ks) a
Českomoravský štěrk, a.s. (6 ks.). Výsadba těchto lip byla oběma
firmám uloţena obecním úřadem jako náhradní výsadba za
kácení dřevin na svých provozovnách. Pro zajímavost uvádíme,
ţe cena jedné takové lipové sazenice je cca 1850 Kč.

GRAFITI: VANDALSTVÍ, PODŘADNÉ UMĚNÍ ČI SNAHA SE ZVIDITELNIT?
Dopoledne 7. dubna 2008 zjistil starosta Ing. Milan Klement, ţe někdo poškodil
fasádu dvou kapliček u Sv. Anny. Poškodil je moţná slabé slovo - primitivně
postříkal spreji všechny venkovní strany dvou kapliček a to nápisy a nic
neříkajícími symboly.
Smutné je to, ţe k tomu došlo dva dny po jedné z větších brigád pořádaných
obecním úřadem, která proběhla na poutním místě u Sv. Anny a byla zaměřena
na odstranění odpadu poházeného v lese, ošetření vzrostlých stromů a zejména
na odstranění náletových dřevin, které zakrývaly výhled na kapličky Kříţové
cesty tak, aby toto klidné a krásné místo získalo zpět trochu své původní
podoby, kterou známe ze starých pohlednic.
Protoţe kapličky jsou v majetku církve, místním farářem bylo podáno trestní
oznámení na neznámého pachatele. Škoda byla vyčíslena na 40.000,- Kč a
probíhá šetření po pachateli.

OBRAZY AMÁLIE MÁNESOVÉ
Od 16. května 2008 denně včetně pondělí od 10 do 18 hodin je v Klášteře sv. Jiří na Praţském hradě otevřena výstava Umění 19.
století v Čechách, na níţ jsou vystaveny dva obrazy z majetku obce Pohled. Jedná se oleje na plátně s názvy Zámek v Pohledu a
Chalupa truhláře Hanolda v Pohledu. Podle vyjádření ředitelky Sbírky umění 19. století paní Naděţdy Blaţíčkové-Horové jsou obě díla
nespornými a velmi kvalitními díly Amálie Mánesové. Vznikla za některého jejího letního pobytu u Sylva-Taroucců-Unwerth v Pohledu,
kdy zde učila kreslit děti svých, ale také bratrových příznivců. V širokém okolí zámku vyhledávala nejen zajímavé přírodní motivy a
útvary, ale zejména ji poutaly záběry na zámek z různých pohledových úhlů, venkovské chalupy na panství a ţivot na zápraţích a
zahrádkách. Obě díla patří podle názoru pí Blaţíčkové-Horové k nejlepším ukázkám malířského umění A. Mánesové. Proto si je také
Národní galerie zapůjčila do své stálé expozice

SLOVO MAJÍ PODNIKATELÉ
Pokračujeme v našem seriálu o podnikání
v Pohledu. Dnes rozhovorem s firmou
Rázl & Škaroupka. Na naše dotazy odpovídala manţelka majitele, paní Iveta
Rázlová.
Red: Kdy a jak vznikla vaše firma?
IR: Firmu zaloţili společně Zdeněk Rázl a
Miloslav Škaroupka v červenci 2003.
Red: Ţádný z nich není z Pohledu, proč
zrovna tady?
IR: Pohled si vybrali kvůli moţnosti
dopravy uhlí vagony ČD. Nejdříve jsme
začínali v pronájmu na pozemku ČD za
nádraţím, ale uţ po roce se tento pozemek ukázal jako nedostačující. Proto teď
máme pronajatý pozemek od obce, který
je pro nás mnohem výhodnější. Téměř
včechno zboţí je dováţeno kamiony a
rozloha současného skladu dostačuje jak
pro zásobu zboţí, tak pro dobré otáčení a
vykládání kamionů.
Red: Kolik vás tu pracuje?
IR: Na firmě pracují čtyři osoby na plný
úvazek, z nichţ jeden je stále přítomen na
skladě po celou pracovní dobu. Jednak
kvůli telefonickým objednávkám a jednak
kvůli drobným zákazníkům, kteří si přijíţdějí pro zboţí s kárkami.

Red: Prodáváte uhlí, ale i písek nebo
zahradnický substrát. O co je největší
zájem?
IR: Hlavní činností firmy je prodej uhlí
z produkce Severočeských dolů Bílina
v blízkosti obce Ledvice. Prodáváme a
rozváţíme také kopaný a labský písek a
občas i drobné drtě z místního kamenolomu. Máme v nabídce i palivové dříví. To
jsou smrkové štěpinky v délce cca 20 cm
a bukové štěpiny do krbů a na uzení.
Nemalý zájem je i o okrasné oblázky,
které máme ve dvou velikostech, mulčovací kůru (ta je drcená a propraná) a
univerzální zahradnický substrát. Vţdy se
jedná o zboţí, které je volně loţené, při
prodeji ho odváţíme zákazníkovi kolik
potřebuje. O zahradní zboţí je samozřejmě největší zájem v jarních měsících.
Stavební písky a drtě se prodávájí od
dubna do října.
Red: Uhlí se asi prodává nejvíc na
podzim nebo v zimě?
IR: Lidé si často myslí, ţe uhlí prodáváme
v zimě a od jara do léta nemáme co dělat.
To je velký omyl. Uhlí se samozřejmě
prodává hodně v září a říjnu, kdyţ se lidé
zásobí před zimou, ale mnoho rodin si
uhlí objednává i v létě, kvůli suchému

počasí. Největší prodej uhlí je však
v květnu, kdy končí jarní slevy na ledvické
uhlí. Slevy poskytují Severočeské doly.
Schválně hýbou cenou několikrát za rok,
aby si zajistily alespoň částečně
pravidelný odbyt. Květen je opravdu
hektický. Často ještě první týden v červnu
rozváţíme květnové objednávky.
Red: Cena uhlí v posledních letech rychle
vzrostla.
Za
tohle
zdraţení
my
opravdu
nemůţeme, Příčinou je vysoká cena uhlí
jiţ z dolů, kterou nyní musíme zvyšovat
ještě o ekologickou daň. Ta činí cca
20 Kč.
Red: Proč se majitelé rozhodli zrovna pro
uhlí?
IR: Rozhodující byly zkušenosti z předchozího zaměstnání v uhelných skladech.
Red: Je něco, co vám na tomhle
podnikání vadí
IR: Snad ta nepravidelnost a sezónnost
odběru. Asi kaţdý prodejce by dal přednost plynulému a rovnoměrnému odběru
svého zboţí během roku.
Red: Tedy vám přejeme rovnoměrný a
dostatečný počet spokojených zákazníků
po celý rok a děkujeme za rozhovor.
?

ZE ŢIVOTA SPOLKŮ A KLUBŮ
HASIČSKÉ SOUTĚŢE
Opět po roce za sebou máme období
hasičských soutěţí. V následujícím článku
si můţete přečíst, jak si pohledští hasiči
vedli letos.
V sobotu 5. května se obě druţstva
mladých hasičů – druţstvo mladších (6-11
let) i druţstvo přípravky (do 6 let) –
zúčastnila jarního kola hry plamen v
Kojetíně. Druţstvo mladších po dobrém
výkonu z podzimního kola začínalo ze
čtvrtého místa, které se také podařilo
udrţet. Soutěţilo se ve třech disciplínách,
- štafeta dvojic, štafeta 4 x 60 m a poţární
útok. V královské disciplíně – poţárním
útoku – děti vyhrály a získaly pohár
starosty obce o nejlepší útok. Druţstvo
přípravky je stále jediné na celém okrese,
jejich představení opět sklidilo velký
úspěch a bylo oceněno pohárem za první
místo a spoustou dalších cen.
Čtrnáct dní měla technika na to, aby si
odpočinula a byla opět v plné pohotovosti
na okrskové soutěţi dospělých v sobotu
17. května v Ţiţkově Poli. Druţstvu ţen se
nepodařilo obhájit loňské prvenství,
skončilo na 3. místě. Muţi soutěţili „v
oslabení“ a v počtu pouhých 6 soutěţících
(oproti běţným 7) obsadili pěkné 10.
místo.
Vyšší kola hasičských soutěţí můţeme
sledovat pouze jako diváci a můţeme
doufat, ţe v příštím roce se nám bude
dařit lépe a budeme se jich přímo
zúčastňovat.
Určitě nikomu neuniklo, ţe pokračuje
stavba nové hasičárny. Rádi uvítáme
kaţdého, kdo nám přijde pomoci. Bliţší
informace podají pan Farka a pan
Novotný.

AKCE SRPD
Čarodějnice
30.dubna podvečer se konalo, jako jiţ
tradičně pálení Čarodějnic. Na nádvoří
zámku se sešlo několik desítek lidí a mezi
nimi malé i velké čarodějnice. Všechny
malé čarodějnice byly odměněny kouzelným prstýnkem a poté byla symbolicky
zapálena Čarodějnice. K příjemné atmosféře přispělo nejen počasí,ale i občerstvení pro malé i velké.
Dětský den
V sobotu 31.5. se konal Dětský den aneb
Indiánské léto.Za dětmi přijeli členové
Záchranné stanice Brtnice s ukázkami
dravců, děti měly moţnost si dravce
prohlédnout a ukázat svoji odvahu, ţe se
jich nebojí a podrţí je na ruce, kterou měly
ochráněnou rukavicí, Na své si přišli také
rodiče, kteří měli také tuto moţnost. Děti a
rodiče získali nemálo zajímavých informací o těchto ptácích, ale i o jejich
ochraně.
Ve 14 hodin pokračoval program ukázkou
výcviku psů, jejich poslušnosti, aportování
i hledání člověka. Děti se dozvěděly, jak
se ochránit před psem, který na ně
zaútočí.

Dětský den, jehoţ se zúčastnilo přibliţně
80 dětí, pokračoval prověřením jejich
zdatnosti. Pionýři z Havlíčkova Brodu si
pro děti připravili lanovku, lezení po síti,
po lanech, střelbu ze vzduchovky a luku.
Pro úplně nejmenší byly připraveny
drobné soutěţe.
Kaţdý zúčastněný byl obdarován dárečkem a dětský den byl zakončen
posezením u country hudby.
Výlet SRPD do DINOPARKU
Výlet do Vyškova u Brna jsme uspořádali
v sobotu 7. června. I kdyţ nás při příjezdu
do Vyškova pozlobilo deštivé počasí,
sluníčko přece jenom vyhrálo a my jsme
mohli za krásného slunečného počasí
prozkoumat zdejší zajímavosti. Do
Dinoparku nás převezl autobus nebo
dinovláček, který byl zpestřením nejen pro
děti, ale i pro dospělé. Přímo v parku jsme
si pak mohli prohlédnout pravěká zvířata z
druhohor, v ţivotních velikostech a
některá opravdu budila velký respekt,
nejen svou velikostí, ale i hlasem.
Součástí parku bylo také 3D kino a ZOO.
V ZOO bylo moţné vidět domácí i volně
ţijící zvířata, od morčete aţ po velblouda.
V Babiččině dvorečku si mohli všichni
pohladit a nakrmit
některá domácí
zvířata. Velkým lákadlem byl i dětský
koutek plný prolézaček a klouzaček, a tak
měli i rodiče chvilku oddechu.

TJ SOKOL POHLED INFORMUJE
V březnovém Pohledském zpravodaji
jsme vás zvali na zahájení jarní fotbalové
sezony. Nyní se blíţí konec fotbalového
ročníku 2007/2008 a přichází doba
rekapitulace.
(údaje ke dni 2. 6. 2008)
Druţstvo ţáků
- hraje v okresním přeboru ve skupině A;
umisťuje se v první polovině tabulky
trenéři: J. Macháček, K. Sobotka
střelci: Střelcem druţstva je s pěti
brankami D. Klement, který se však při
utkání v Habrech zranil a jeho jarní
účinkování v druţstvu skončilo. Dvě
branky dal M. Ondráček.
Trenéři mají k dispozici cca 20 hráčů.
Můţeme konstatovat, ţe i kdyţ zde není
škola, daří se nám podchytit zájem
chlapců o fotbal, s čímţ mají potíţe i větší
obce, neţ je Pohled.
Dorostenci
- rovněţ patří do horní poloviny soutěţní
tabulky okresního přeboru. I jejich

výsledky jsou kolísavé. Výborně hráli
např. v Mírovce, ve Starém Ransku nebo
doma s Lipnicí nad Sázavou.
trenéři: J. Macháček, K. Sobotka
střelci: Šrámek, M. Vondal – 5; Bartoš – 3;
Venc Zvolánek, J. Sobotka, Klement,
Beránek-1
Někteří dorostenci úspěšně hrají i za
muţstva
dospělých.
V
posledních
zápasech za muţstvo „A“ svou skvělou
trefu předváděl L. Venc.
Druţstvo dospělých „B“
hraje ve IV. třídě okresního přeboru ve
skupině A
trenér: M. Fikar
střelci: Fikar – 3; Z. Sobotka, Mach,
Nekvapil, Kounek – 1
V jarní části nás překvapili vítězstvím v
České Bělé, která byla na prvním místě.
V dalších zápasech se uţ tolik nedařilo.
Druţstvo dospělých „A“
hraje jiţ několik sezon krajskou soutěţ,
nyní 1B. třídu ve skupině A
trenér: P. Sobotka (licence B)
střelci: Janďourek – 5; Fišer, Moučka – 3;
L. Sobotka, Venc – 2; Baumruk,
Arbelovský, Doleţal, Mach – 1
Tvrdá zimní příprava se vyplatila. Jiţ první
naše utkání vzbudilo pozornost, neboť
jsme vyhráli v Tisu, který měl postupové
ambice. Doma se nám moc nedařilo,
utkání venku byla mnohem úspěšnější.
Velké problémy máme se zraněním hráčů.
Janďourek byl zraněn hned v prvním
utkání v Tisu a nehrál třikrát, Krpálek se
zranil v utkání s Dlouhou Vsí a také
vynechal tři zápasy. Zraněni byli i Fišer,
Pospíchal, Sobotka a Baumruk. Brankář
Růţička si v utkání v Golčově Jeníkově
vykloubil prst a na jaře jiţ hrát nebude.
Arbelovský
nehraje
kvůli
studijním
povinnostem.
Přes to všechno se daří v tabulce
postupovat vzhůru. Můţe nastat i situace,
ţe budeme mít na postup do 1.A třídy,
kterou jsme jiţ jednu sezonu hráli.
Rozhodování zda postoupit či nikoli by
nebylo jednoduché. A to zejména z finančního hlediska (nárůst nákladů o cca 40 –
50 tisíc, ale i udrţení dosavadního hráčského kádru bude něco stát).
Výbor TJ Sokol Pohled děkuje všem svým
hráčům, trenérům i ostatním členům za
práci a nasazení, se kterým zajišťují účast
v soutěţích. Tréninky, soutěţní a přátelská utkání, úprava hřiště, příprava na
utkání – to je několik hodin týdně věnovaných na to, aby se v Pohledu fotbal hrál.
Poděkování patří i našim příznivcům,
jejichţ podpora je pro nás velmi důleţitá.
Do další sezony přejeme všem stálé
zdraví a hodně elánu

CVIČENÍ PRO RADOST
Kaţdé pondělí a čtvrtek v 18 hodin jezdíme posílit tělo a mysl do KD Stříbrné
Hory. Jedná se o aerobní cvičení a
posilování problémových partií. Kdo má
chuť to s námi zkusit, můţe se informovat
u paní Miřátské v obchodě.

ZAHRÁDKÁŘI

organizátory největšího sjezdu vodníku v Čechách v Chlumu u
Třeboně.

Jaro věnovali zahrádkáři rekonstrukci nových prostor pro sklad.
V přízemí zámku mají totiţ zapůjčenu místnost, kterou budou
muset v případě prodeje zámku vyklidit. Proto nezbývalo neţ se,
s předběţným souhlasem obecního úřadu, pustit do opravy
náhradní místnosti v bývalém objektu statku. Místnost, která kdysi
slouţila jako prádelna byla v zuboţeném stavu, a tak musely být
provedeny značné stavební úpravy. Ke konci května byly práce
dokončeny a místnost můţe slouţit svému účelu, tedy především
uskladnění váz a dalších pomůcek pro pořádání výstavy. Členy
ZO ČZS bylo odpracováno 90 hodin. Při opravě zahrádkáři vyuţili
finančního příspěvku obce.
24. května uspořádali zahrádkáři výlet do arboreta Horizont.
Navštívili i Olomouc. Výlet se opět vydařil, snad kaţdý vezl něco
nového do své zahrádky.

KLUB DŮCHODCŮ
Klub důchodců pokračuje ve své činnosti – pravidelné první
středy v měsíci se zajímavým programem. Např. v dubnu to byly
pověsti z Pohledu a okolí z bohaté sbírky Františka Hladíka.
V květnu cestovali s panem Fr. Jelínkem z Havl. Brodu po
Jadranu na lodi a na kolech. Jeho přednáška byla doplněna
videozáznamem, který důchodcům zprostředkoval jeho neobyčejné záţitky. Koncem května uskutečnili autobusový zájezd do
východních Čech. Navštívili Kuks, Dvůr Králové a přehradu Les
království u Bílé Třemešné. Před prázdninami tradičně organizují
posezení s opékanými klobáskami na hřišti TJ Sokol.

Pohádka o vodníkách se opravdu povedla, a na Miniteatru získal
soubor dokonce tři ceny a do Havlíčkova Brodu zamířila i trofej
nejcennější, Hlavní cena festivalu – cena dětské poroty. Kromě ní
získal ocenění Luboš Sobotka za scénografii a Yvonna Kršková
za nejlepší ţenský herecký výkon. Oběma našim spoluobčanům
gratulujeme!. Mraci ale nespí na vavřínech a v těchto dnech
připravují pohádku O kouzelné jehle, jejíţ premiéra se chystá na
léto.

INFORMACE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

ROZŠÍŘENÍ VYBAVENÍ DĚTSKÉHO KOUTKU.

Provoz Mateřské školy Pohled bude v době letních prázdnin od
7. 7. 2008 do 25. 7. 2008.V měsíci srpnu bude provoz Mateřské
školy Pohled uzavřen.
Ředitelka MŠ děkuje panu Pokornému za LP desky, které
věnoval dětem do mateřské školy. Udělaly jim velkou radost.
Výtvarná výstava
V době od 9.5. do 11.5.2008 se děti z mateřské školy zúčastnily
výtvarné výstavy, která doprovázela divadelní přehlídku Dospělí
dětem. Naše děti byly, stejně jako loni, velmi úspěšné.
Vystavovaly akvárium a strom. Za vystavované akvárium získaly
ocenění poroty, sladkou odměnu a lístek na pohádku.

ŠACHY V POHLEDU
Málokdo ví, ţe v Pohledu existuje jiţ delší dobu šachový krouţek.
Ve sloţení J. Melichar, Ing. Mottl, F. Mlateček a P. Nimmertondl.
Jak nám řekl p. Mlateček, scházejí se pravidelně jednou týdně,
dříve v hostinci U Pařilů a nyní Pod Klenbou. Zúčastňují se i
turnajů (bleskových) např. v Jihlavě, v Havl. Borové nebo
Přibyslavi, kde se většinou umísťují v polovině soutěţního pole.
Ještě lepšími hráči jsou V. Jelínek a M. Běloušek, kteří hrají ve
vyšších soutěţích. Pan Jelínek hraje na přední šachovnici za klub
Gordic Jihlava a p. Běloušek na první šachovnici za Světlou. Oba
mají vysoké hodnocení ELO (mezinárodní šachová federace).

DIVADÝLKO MRAK VYHRÁLO
Ve dnech 29.3. – 6.4. 2008 v Havířově probíhal jiţ 17.ročník festivalu profesionálních zájezdových divadel, hrajících pro děti MINITEATRO Jiřího Tibitanzla. Do uţšího výběru se dostalo 7
divadel – například z Brna, Karlových Varů, mezi nimi i
Havlíčkobrodské Divadýlko Mrak. Mraci soutěţili s představením
– Jak se vodníci usadili v Čechách aneb Kouzelný proutek a
praotec Šplouch. Pohádku, kterou v letošním roce vidělo i přes
tisíc dětí v sále KD Ostrov v Havlíčkově Brodě, napsali pro
soubor jiţ tradičně Yvonna Kršková a Jan Prokeš, který pohádku i
reţíroval, hudbu sloţil Josef Melena.
V téhle pohádce se Mraci pokusili zmapovat začátek ţivota
vodníků v Čechách, protoţe právě k těmto pohádkovým
postavičkám mají nejblíţ, neboť kaţdé léto jsou spolu-

O druhém květnovém víkendu, který byl pro mnohé prodlouţen a
začal jiţ ve čtvrtek státním svátkem, byl dětský koutek obohacen
o kolotoč. Právě 8. května byl za brigádnické pomoci pana
Bohouše Horáčka, Patrika Švece a Marka Höfera byl usazen
nosný hřídel kolotoče, coţ obnášelo vykopat díru o průměru 80
cm a hloubce 110 cm. V otvoru byl usazen a zabetonován hřídel
kolotoče. Samotné betonování bylo usnadněno toho dne jiţ
probíhající brigádou na stavbě nové hasičské zbrojnice. V sobotu
odpoledne, kdy měli nejmladší členové SDH Pohled trénink, bylo
samotné těleso kolotoče usazeno na zabetonovaný hřídel. Cca
30 minut svého času věnovali této závěrečné operaci pan Petr
Eis, Jirka Tecl a Jarda Kudla.
Kolotoč byl zakoupen obecním úřadem na počátku letošního roku
za cenu 29.000,- Kč. Za montáţ, která dle přiloţeného
podrobného návodu proběhla za ochoty několika, jiţ
jmenovaných místních obyvatel, bylo ušetřeno několik tisíc
korun.
Také v Simtanech se v měsíci květnu se začalo s budováním
nového hřiště. Na hřišti bude moţné hrát volejbal, nohejbal a
bude tu také stát basketbalový koš.

BENEFIČNÍ KONCERT
Letos se opět můţeme těšit na tradiční benefiční koncert, jehoţ
výtěţek bude věnován na opravu zdejšího kostela. Koncert
pořádá farní úřad v sobotu 26. 7. 2008 v 17 hodin v kostele sv.
Ondřeje. V podání profesionálních sólistů, rovněţ lidí s blízkým
vztahem k tomuto místu a jeho historii zazní skladby Händela,
Mozarta, Masseneta, Schuberta, Gounoda a další. Na koncertu
se představí: Růţena Dejmalová – housle, Adéla Hylišová –
hoboj, Zuzana Klementová – zpěv, Pavel Jirásek – lesní roh a
František Petr – digitální varhany. Organizátoři srdečně zvou
všechny, kteří chtějí přispět na opravu barokního areálu, či si jen
vychutnat atmosféru poutního koncertu.

VOLEJBAL
se hraje na volejbalovém hřišti kaţdé úterý v 17.30 hod. Přijďte si
protáhnout tělo!

JAK SE V POHLEDU DOBUDOVAL KOMUNIZMUS S LIDSKOU TVÁŘÍ
ANEB ROK 1968 NA VSI
Jaro aneb Jak to všechno začalo
Začneme zeširoka - v ČSSR a nikoli hnedle v Pohledu: V období zvaném „praţské jaro“ byla zahájena kritika vlády a strany, jediná za
dvacet let působení KSČ, a vedla si velice úspěšně. Uţ v lednu 1968 se ČSSR dočkala změny tajemníka ÚV KSČ (Alexandr Dubček),
v březnu nového prezidenta (Ludvík Svoboda), v dubnu „akčního programu“ (demokratizace společnosti), svobody tisku, trţního
modelu hospodářství, v květnu uţ obnovoval svou činnost Junák i Sokol, dávaly o sobě vědět církve, v podnicích vznikaly rady
pracujících. Uţ v červnu se ale Československo dočkalo také cvičení vojsk Varšavské smlouvy na svém území (malé upozornění), a
protoţe reformní komunisté svého staršího, většího a rozumnějšího bratra neuposlechli a dále budovali komunizmus s lidskou tváří,
byla nám 21. srpna poskytnuta pomoc v podobě vstupu pěti vojsk zemí Varšavské smlouvy na území ČSSR (vojska SSSR, NDR,
Polska, Maďarska a Bulharska). Tolik z historie a teď jiţ hezky do Pohledu.
Podpisy pro Dubčeka
Také v Pohledu panovala aţ do srpna činorodá a optimistická atmosféra, došlo i na aktivní podporu nové vlády, a to písemnou formou:
„Také v naší obci proběhla v srpnu 1968 podpisová akce, kterou organizovala mládeţ z Juveny, podpisové archy bylo moţno
podepisovat ve středu obce před státním statkem a během jednoho dne, kdy akce trvala, se sešlo na 400 podpisů našich občanů.“ Tím
ovšem veškeré další aktivity v obci končí, neboť sovětské tanky uţ byly za humny.
21. 8. - „Poskytnutí pomoci dělnické třídě a celému československému národu“ včetně Pohledu
I do naší malé vísky ukryté v sázavském údolí si okupant našel cestu: „Veřejnost byla akcí vstupu vojsk varšavské dohody na naše
území šokována a značně dezorientována. Rozhlas vysílal různé a často nepodloţené zprávy ze všech stanic republiky po celé dny a
noci v takzvané štafetě, kde byl popisován vstup vojsk, jak probíhal ve všech krajích. Televize nevysílala takřka čtrnáct dní. Odlišné
zprávy hlásila nová silná vysílačka zvaná „Vltava“ ve správě cizích vojsk. Také běţný tisk nevycházel, jen občas vyšlo zvláštní vydání
Pochodně a Cesty Vysočiny.“
Co Čech to disident
Pohled se přesto vpádu bránil...písemně. „Velká řada hesel zaplavila
především velká města, u nás v Pohledu jich tolik nebylo. Na heslech
stálo například: „Ať ţije Dubček, Svoboda, Smrkovský, Černík“,
„Jsme s vámi, buďte s námi“, „Okupanti jděte domů“, atd. Podobné
heslo bylo vyvěšeno také v polštině, nápisy byly u hlavní silnice na
stodole, na zrcadle na křiţovatce, na plotech atd. vesměs tištěné,
coţ svědčilo, ţe jde o „dovozní zboţí“. Na popud rozhlasových stanic
odstraňovalo se někde i označení obcí a silniční směrovky, tak
například ukazatel na křiţovatce u kravína byl celý uříznut a pohozen
v poli.“
Šmankote, bude válka...
„Nepřehledná situace narušila také zásobování, před jediným
obchodem, samoobsluhou v Pohledu, se utvořila velká fronta
občanů, kaţdý se chtěl zásobit alespoň na několik dnů tím
nejnutnějším. Z toho důvodu byl omezen příděl potravin, zejména
mouky, cukru, tuku, apod. Rovněţ stoupla aţ pětinásobkem spotřeba
chleba.“ [
Poláci za humny
A viděli Pohleďáci vůbec nějaký tank? Nebojte, viděli: „V prvních
dnech po 21. srpnu 1968 projelo Pohledem jen několik malých
jednotek polských a sovětských obrněných vozů. Aţ teprve po
několika dnech byla v našem katastru obce na delší dobu umístěna
velká kolona tanků polské armády. Silnice z Rouštan přes Ţdírec a
Jilemník aţ k České Bělé byla pro civilní provoz uzavřena a
obsazena tanky. Na křiţovatce v Rouštanech byla ve dne v noci
polská vojenská stráţ v plné zbroji. Rovněţ tak na poli – strništi na
vrcholu kopce u Seckého dvora byla řada vozidel, zřejmě zde bylo
velitelství celé této vojenské kolony, byly zde vidět velké stany
označené červeným kříţem, vysílací stanice a dokonce i plátno a
promítačka filmů a další vojenská technika. Nad naší obcí byl často
sledován přelet sovětských vrtulníků rozhazujících sovětské noviny
„Pravda“ a dále letáky“, které obyvatelstvo i Pohleďáky utvrzovaly, ţe
jde o bratrskou pomoc.
„Styk našich občanů s vojskem byl velmi řídký a nebyl ani
podporován ze strany polských velitelů. Při rozhovorech uváděli polští vojáci, ţe jsou zde na cvičení, jak jim to snad bylo řečeno, neb v
červnu a červenci na našem území skutečně probíhalo cvičení všech vojsk Varšavské smlouvy. Neměli snad ani ostré náboje a tyto
dostávali pouze na stráţe.“
I kdyţ...“Několikráte došlo v okolí Rouštan ke střelbě, dodatečně bylo však zjištěno, ţe se jednalo o střelbu stráţí po zvěři.“
V září se situace v katastru obce uklidňuje: „Po odchodu polských jednotek koncem září, bylo zakázáno chodit na houby do okolních
lesů u Rouštan, kde bylo nutno provésti patřičnou desinfekci.“
Epilog
„Umístění nejbliţších sovětských vojsk bylo v H. Brodě a na Bílku u Chotěboře.“, kde jak známo setrvaly o něco déle neţ Poláci za
našimi humny.
Zdroj citací: Kronika obce Pohled, II. díl, str. 227-229

LAZARET V POHLEDU? A NE JEDEN…
Poté, co nám 28. června 1914 v Sarajevu zabili Ferdinanda, ani Pohled nezůstal ušetřen válečných strastí.
Nejdříve byla na konci měsíčního ultimáta Srbsku vyhlášena mobilizace na území Rakouska-Uherska, to vše v neděli 26. července na
pouť Sv. Anny. Na zámku se onehdá v sobotu (čili tři dny před vypuknutím I. světové války) konala velkolepá slavnost – šedesátiny
bratra urozených dam, a tak tato nestandardní událost oslavu zcela pokazila. Jak se zmiňuje farní kronika (str. 458), pochmurná nálada
panovala právě v neděli, na pouti, Mnoho poutníků ani nedorazilo, nebo se otočilo na patě a spěchalo domů. Jiţ v pondělí 27.č ervence
narukovalo z Pohledu asi 30 osob a na pohledském nádraţí, jak je opět psáno ve farní kronice, se odehrávaly srdcervoucí scény.
Přesně měsíc po atentátu na nástupce trůnu, čili v úterý 28. července 1914, byla vyhlášena válka Srbsku a pak jiţ měly události rychlý
spád. 3. srpna vyhlašuje Německo válku Francii a Belgii, 4. srpna Anglie Německu, 5. srpna pak Rakousko-Uhersko Rusku a Černá
Hora zase podunajské monarchii, 6. srpna Srbsko Německu, 11. srpna Anglie Rakousku-Uhersku... a tak dále. Vyhlašování válek
intenzivně pokračuje i v říjnu a listopadu, kdy se Rakousko rozhodlo vyhlásit válku i nepříliš blízkému Japonsku a vzájemná zášť
vrcholí, kdyţ Turecko během prvních třech listopadových dnů vyhlásí válku hnedle šesti státům Dohody.
Proto se nelze divit, ţe po tak razantním vstupu bojechtivých států do nejhrůznějšího a
nejkrvavějšího konfliktu své doby „daly zdejší patronky Její Jasnost pí kněţna a Její Osvíc. pí
hraběnka zříditi lazaret pro raněné vojíny;“, který byl otevřen jiţ 25. září pro 25 vojáků. Práce
tedy bylo, jak se zdá, nad hlavu. Vţdyť první pohledská oběť byl syn kominického mistra
Bábovky. Jan padl jiţ 2. září 1914 u Przemyśla (dnešní východ Polska). Farní kronika dále
zmiňuje: „Dvě ošetřovatelky z řádu Maltézského ošetřovaly raněné. Sama pí kněţna vpravdě
mateřskou péčí raněné obsluhovala, je těšila, a kdyţ vyléčeni odcházeli, vţdy bohatě
obdarovala. (viz foto) Automobil pí kněţny denně dováţel p. Dr. Šuberta z Něm. Brodu, který
vojíny léčil. Také zdejší nájemce dvoru p. Bauer zřídil lazaret pro 10 vojínů.“
Tento charitativní počin, coţ je nutné podotknout, nebyl však všude vítán s jásotem. V tisku se
objevovaly články poměrně nevybíravé, kterým bylo trnem v oku němectví obou zřizovatelů. A
tak se v jednom nedatovaném článku můţeme dočíst následující: „Válka byla zdejšími
loyálními Němci uvítána s jásotem. Nájemce velkostatku Ed. Bauer a majitelky panství kněţna
Khevenhüller-Metschová a hraběnka Festetitschová zřídili a svým nákladem vydrţovali pro
rekonvalescenty, raněné a choré vojíny ozdravovnu. Tak jako tak, lazarety fungovaly a
zaplňovaly se vojáky rakouskouherské armády, bojujícími na východní ruské frontě.
Osazenstvo lazaretu mělo pevný denní reţim. Na
zachované ceduli s domovním řádem zámeckého
lazaretu je česky a německy psáno: „Domovní
pořádek: ½ 7h ráno vstávat (zajímavé je, ţe v
němčině se vstává aţ v 7h), 7h - 1. Snídaně (německy v ½ 8h), 10h dopoledne 2. Snídaně, 12
h poledne Oběd, (německy uţ v ¾ 12), 4h odpoledne Svačína (německy ½ 4h), 7 h večer
večeře (německy v ½ 7h). Od 9 h večer (v němčině aţ do ½ 10h) musí býti na chodbách i v
pokojích úplné ticho. Na podlahu nesplívati. Záchody čistě drţeti“. Otázkou zůstává, proč byly
rozdíly v českém a německém řádu. jinak si rekonvalescenti uţívali, zdá se, přímo královsky.
Však také jeden z mála snímků, který dokládá existenci lazaretu v pohledském zámku,
zastihuje raněné vojáky v parku u stolečku, jak hrají mariáš. (viz. foto)
Jedinou vadou zámeckého lazaretu umístěného v západním křídle zámku na prvním patře bylo
to, ţe se v zimě nedal vytopit. A tak ho bylo nutné zavírat. Jak uvádějí kroniky, lazaret byl
zavřený přibliţně od listopadu do jara. V roce 1915 to bylo od 1. prosince do května. Ve farní
kronice se píše, ţe: „V květnu byl zámecký lazaret opět otevřen. O duchovní blaho vojáků se
staral místní farář. Měl k nim dvě náboţ. promluvy a všichni i s pí kněţnou a celým zámeckým
personalem přijali sv. svátosti.“
Co se samých raněných týče, šlo vesměs o vojáky ze zdejšího okolí. Jejich zranění byla
lehčího charakteru, většinou průstřely končetin, a oba lazarety tedy měly statut spíše
rekonvalescenčních zařízení. V tehdejších periodicích byla zveřejňována i jména raněných,
jejich umístění a typ zranění, a tak se můţeme dočíst pro příklad toto: „Do lazaretu kněţny
Eduardiny Khevenhüllerové v Pohledu přibyli v posledním týdnu tito ranění: František
Dobrozemský, svobodník pěš. pl. č. 3, z Brna, spálen na levé ruce. - Isidor Kisselitzer, pěšák zeměbr. pl. č. 12, ze Seletína v Bukovině,
střelná rána do ruky.“ (Sázavan, 10.10.1914)
Obdobně tomu bylo v „konkurenčním“ lazaretu pana Eduarda
Bauera. Ten sídlil v budovách velkostatku, a jak uvádí tisk,
lazaret byl komfortně zařízen. Také o tomto ozdravném zařízení
se hodně psalo, a to například samotnými zraněnými vojáky.
Dopis šikovatelů Čadila a Zeleného otiskly s redakčním
komentářem Hlasy z Posázaví (15. 10. 1914): „Pan továrník na
svůj náklad zařídil vojenský lazaret v Pohledu u Něm. Brodu a
vyţádal si od p. štábního lékaře osm poddůstojníků, o jejichţ
celé zaopatření sám se stará. [...] Pan továrník dal upravit
pohodlné stavení o pěti místnostech na výšině, odkud je krásný
výhled na romantický zdejší lesní úval. Místnosti jsou hygienicky
i útulně vyzdobeny, elektricky osvětleny, ranění mají zvláštní
kuchyň i jídelnu, koupelnu i malou lékárničku, pečlivou sestru
ošetřovatelku a lékařské opatření. O jídle naši hoši vypravují
přímo s nadšením. Po válečných útrapách zapadli sem jako do ráje. Dokonce nám poslali jídelní lístek prvního oběda. Aby měli radost,
uvádíme jej: Hovězí polévka krupičková s vajíčkem, hovězí maso s bramborem a rajskou omáčkou, pečenou husu s knedlíkem. A jídla
habaděj – ţádné odměřené porce! Pak kávu a doutníků i cigaret, co hrdlo ráčí. Po obědě procházka v páně továrníkových sadech a

zahradách, na které raněným sděleno, ţe mají k volné disposici rybolov a honitbu! A ranění hoši píšou právě tak nadšeně o večeři.
Necháme je mluvit doslovně: ‚K večeři nás zase čekalo překvapení! Obdrţeli jsme hovězí, dobrou polívčičku, výtečné dvě kotlety s
vlašským salátem a pivičko’. Pan továrník jim dal k disposici i svůj automobil, kterým raněné i z čáslavské nemocnice si do Pohledu
zavezl“ Pan továrník měl evidentně na lidi dvojí metr a v tomto případě dobře věděl, jak pro něj bude výhodné takové nevýdělečné
„veřejné blaho“, které noviny a především paní kněţna Khevenhüllerová ocení. (To na své zaměstnance uţ byl jaksepatří ras. Jak
uvádějí zmínky ve fotokronice, velkostatkář Bauer „nutil české zaměstnance, aby posílali děti do německé školy a při neuposlechnutí
rozkazu, hrozil jim propuštěním.
O obou lazaretech je zmínka ještě v roce 1917, kdy „v zámku byl na zimu od 1. listopadu 1917 lazaret uzavřen. Vojíni se těţce s
lazaretem loučili; byliť tam vzorně ošetřováni. Neţ odešli, přijali všichni sv. Svátosti.“ Tu stopa po pohledských lazaretech končí. Ten
hraběnčin zřejmě ani nebyl zjara 1918 obnoven.

KDYŢ VÁLKA SKONČILA
První světová válka zanechala ve zdejší obci hluboké stopy. Nebylo téměř ani jediného dospělého muţe, který by nebyl povolán
k vojenské sluţbě. Nebyli zde lidé zámoţní a vlivní, kteří by si vymohli zproštění válečné sluţby. Na začátku roku 1918 byl uje dnán mír
s Ruskem, Ukrajinou a Rumunskem a začali se vracet naši zajatci z Ruska. Vlastně dle jejich výpovědí museli utéct. Farní kronika
uvádí, ţe jako první se do farnosti vrátili četař Schauer, syn zdejšího revírníka, Hoschinski, bývalý komorník paní hraběnky, Bořil,
komorník paní kněţny, postilion Sibera a Schützel z Dlouhé Vsi. Mnoho muţů se však nevrátilo.
Z iniciativy místního odboru Národní Jednoty Pošumavské byl v roce 1928 v Pohledu zřízen čtrnáctičlenný výbor pro postavení
důstojného památníku obětem války. V neděli 7. října téhoţ roku byl u příleţitosti 10. výročí státní samostatnosti slavnostně poloţen
základní kámen. Zúčastnilo se veliké mnoţství lidí z Pohledu i okolí. Součástí slavnosti byl průvod s hudbou a alegorickými vozy. Do
základního kamene byly vloţeny zápisy o vzniku pomníku a památky na 27 obětí, jejichţ jména jsou na pomníku uvedena a dále
všechny druhy peněz a mincí z I. světové války.
Samotný pomník o váze téměř 60 q byl zhotoven dle návrhu akademického sochaře Františka Mareše v sochařském závodě Ant.
Podpěry ve Světlé nad Sázavou. Náklady činily 13 000 Kč. Pomník byl s velkou slávou odhalen 16. června 1929 ve dvě hodiny
odpoledne. Dokonce byl pro účastníky vypraven zvláštní vlak z Německého Brodu. V předvečer odhalení se konal lampionový průvod
a slavnostní akademie. O události samozřejmě informovala i regionální periodika. Výstřiţky z nich jsou uchovány v obecní kronice.
Velmi nelichotivě ovšem vyznívá pro aktéry celé události zápis ve zdejší farní kronice. Citujeme:
„V r. 1929 dne 16. června byl v Pohledu odhalen pomník padlým ve světové válce. Místní „pokrokové“ spolky Sokol, hasiči, Národní
jednota Pošumavská atd. faráře „zpátečníka“ do schůze ani nepozvaly. Přesto jej ale výbor poţádal, aby napsal paní hraběnce o
nějakou peněţitou podporu, nač se jim ovšem dostalo patřičné odpovědi. Pomník nebyl ovšem také posvěcen, na pomník nesmělo
samozřejmě přijíti znamení sv. kříţe, vţdyť by tím, dle mínění zdejších „pokrokářů“, byla památka padlých zneuctěna“
Buď jak buď, zásluţnost postavení pomníku k uctění nesmírného utrpení vojáků na frontě nikdo nezpochybnil. V letošním roce si
připomínáme 90. výročí ukončení I. světové války. Při této příleţitosti schválilo zastupitelstvo kraje Vysočina zásady pro poskytnutí
dotací na opravu a údrţbu válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 1. světové války. Obec Pohled vyuţila
příleţitosti k obnovení našeho pomníku a o dotaci poţádala. Grant byl schválen na pomníku se v současnosti jiţ pracuje.
Celá obnova pomníku bude provedena v několika krocích. Odstranění přerostlých thují, osazení nových obrubníků a poloţení
asfaltového povrchu provedla firma Dvořák. Tlakové a chemické očištění pomníku, montáţ ţulového parapetu renovace písma, a
impregnace pomníku proti růstu mechů je úkol Kamenosochařství Obelisk.
Jak dokládá fotografie z roku 1945, byla původní úprava okolí pomníku bez thují, pouze s litinovým plůtkem. Stromy, jak jsme je
znali, byly zřejmě sázeny kolem roku 1948. I po nynější opravě budou vysazeny dva cypřišky homolovitého tvaru s výrazně stříbřitě
modrým jehličím. Tím je pověřeno zahradnictví Křesťan z Havl. Brodu. Celkově si obnova pomníku vyţádá cca 50 000 Kč, z toho
15 000 bude činit dotace z krajeVysočina.

