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Čtvrtletník

15. prosince 2008

Vážení občané,
opět se přiblížil konec roku a my jsme všichni zase o rok starší a o rok zkušenější. Znovu pohlížíme s nadějí do
budoucnosti a doufáme, že čas, který tak často mění běh událostí nečekaným směrem, tentokrát přinese do
naší obce příznivější zprávy. Vám všem, kteří s námi společně sdílíte radosti a strasti naší obce, přejeme
příjemně strávené vánoční svátky. Nadcházející rok 2009 ať vám přinese pevné zdraví a mnoho štěstí,
úspěchů a nezapomenutelných chvil prožitých v kruhu svých blízkých a známých.
Zastupitelé obce Pohled

Všichni občané jsou srdečně zváni
na půlnoční mši svatou,
která se bude konat
v kostele sv. Ondřeje v Pohledu 24. prosince
ve 24.00 hodin
s vytrubováním koled
pod vedením kvarteta Miloslava Donta
od 23.30 hodin.
INFOKOUTEK
ANEB CO SE CHYSTÁ V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ
Vánoční halový turnaj v kopané, kterého se kromě našich
fotbalistů zúčastní i dalších devět družstev proběhne v
Havlíčkově Brodě 20. prosince.
Přijďte se podívat 20. prosince 2008 v 15.00 hod. do zámku na
divadelní představení pro děti - Čarovné námluvy, hraje
ADIVADLO Havlíčkův Brod, scénář Yvonna Kršková.
26. prosince 2008 ve 14,00 hod. před kostelem sv. Ondřeje
v Pohledu začíná tradiční Putování za betlémskou hvězdou aneb
Od kostela sv. Ondřeje ke kostelíku sv. Anny.
Žákovský fotbalový dorost se zúčastní 26. 12. turnaje v
Přibyslavi a 27. 12. v Ledči nad Sázavou.

Tichá noc, přesvatá noc
Stín a mráz vůkol nás.
V hloubi srdce však Gloria hřmí
Dík, že hříšník se s důvěrou smí
U svaté rodiny hřát …

Mše svatá v kostele sv. Ondřeje se koná v pátek 26. 12. v 8.30
hodin, v neděli 28. 12. v 8.30 hodin a ve čtvrtek na Nový rok
rovněž v 8.30 hodin.
V neděli 28. 12. odpoledne bude na ČT1 v cyklu „Památky na
prodej“ uveden díl věnovaný pohledskému zámku.
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná 29. 12. v 17.00
hodin v zasedací místnosti v zámku. Hlavním bodem jednání
bude rozpočet obce na rok 2009. Další body budou uvedeny v
programu jednání, který bude jako obvykle zveřejněn předem na
úředních deskách obce.
Ples TJ Sokol Pohled se uskuteční v sobotu 31. 1. 2009 ve
Stříbrných Horách. K tanci a poslechu hraje hudba Variace.
Termíny svozu komunálního odpadu o vánočních svátcích
zůstávají beze změny, tzn. ve středu 24. 12. a 31. 12. 2008.

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
Na tomto místě uvádíme nejdůležitější projednávané body. Úplné zápisy a usnesení jsou k nahlédnutí na obecním úřadu.
Ze zasedání 14. října:


Dne 12. 9. 2008 byla obci doručena žádost firmy Dvořák – svahové sekačky, s.r.o. V žádosti se uvádí: „Vážení zastupitelé, po
zvážení všech okolností před vydáním stavebního povolení na stavbu „Montážní hala Spider Pohled“ vás žádáme o změnu
Územního plánu obce Pohled z důvodu umístění této stavby k hlavní komunikaci a to s tím, že se přesune celá průmyslová zóna
na pozemku p.č. 620/22 dle PK, dle KN 633/1 o rozloze 2,93 ha od bytové zástavby.“ Zastupitelstvo bylo seznámeno
s investičními záměry navrhovatele, jejichž budoucí realizace je podmíněna provedením změny územního plánu. Pořízení
požadované změny územního plánu je v souladu s cíli územního plánování a navrhovatel splňuje požadavky dle zák.č.183/2006
Sb., a proto bude podán návrh na pořízení změny č.3 územního plánu obce Pohled. Zároveň navrhovatel deklaroval ochotu hradit
veškeré náklady spojené s pořízením změny č.3 územního plánu obce Pohled. ZO žádost projednalo a konstatovalo, že záměr
firmy přesunout stavbu dál od bytové zástavby je v podstatě pro obyvatele obce výhodnější, méně rizikové (doprava, hluk…)
s tím, že plocha veřejné zeleně zůstane v ÚPO zachována, a proto schválilo záměr pořízení nové změny územního plánu obce.
Náklady na pořízení této změny ponese firma Dvořák – svahové sekačky, s.r.o.



Plnění rozpočtu se během roku zpřesňuje rozpočtovými opatřeními. ZO projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 4/08. Příjmy
se navyšují o 605 300 Kč, výdaje se navyšují o 691 800 Kč. Navýšení v příjmové části rozpočtu vzniklo především přijetím dotace
150 tis. Kč od kraje Vysočina na rekonstrukci cesty k Polzerům a dále pak přijetím daru 400 tis. Kč od firmy ČMŠ Mokrá, a.s. Na
straně výdajů se jedná rovněž o výdaje na opravu cesty k Polzerům (212 tis. Kč) a přestavbu požární zbrojnice (516 tis. Kč).
Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 86,5 tis. Kč a bude financován z přebytku minulého roku.



Usnesením ZO 4/08 byly na běžný účet obce převedeny finanční prostředky z IKS u Komerční banky v Havlíčkově Brodě.
Protože výhodnější je uložení peněz na termínovém účtu, rozhodlo ZO o zřízení temínového účtu s týdenní výpovědní lhůtou u
KB v Havlíčkově Brodě.



Zastupitelstvo obce projednalo žádosti občanů bydlících v ulici U Štítu o prodej obecních pozemků sousedících s jejich
zahradami. Obec tyto pozemky neužívá. V pozemku je uložen dálkový kabel, který byl vytyčen, označen, a žadatelé byli
seznámení s jeho průběhem. Geometrickým plánem č. 400-1114/2008 byly vytyčeny pozemky p.č. 293/21, 293/22, 293/23,
293/24, 293/25, 293/26. Pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha. ZO schválilo prodej všem žadatelům za
cenu 15 Kč/m2.

Ze zasedání 11. prosince:
Zastupitelstvo obce projednalo návrh obecně závazné
vyhlášky o č.2/2008 místním poplatku za provoz systému
Vývoj nákladů na odpad
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
v
posledních
třech letech (v tis.)
odstraňování komunálního odpadu. Starosta seznámil
500
přítomné s neustále rostoucími náklady na odpad. Současné
445
náklady jsou zhruba 450 Kč na 1 t komunálního odpadu a pro
450
399
rok 2009 se již odhadují na 530 Kč. Graf ukazuje, jak se od
377
400
loňského roku zvýšil rozdíl mezi částkou vybranou od občanů
a celkovými náklady na odpadové hospodářství. Prosinec
350
ještě není uzavřený, ale ze současného vývoje lze odhadnout,
278
275
300
260
že z rozpočtu obce bude nutné za rok 2008 doplatit 170 tis.
250
Kč.
Náklady stoupají ze tří důvodů: Zvyšuje se skládkovné na
200
skládce v Ronově, zvyšuje se dopravné na skládku (ročně cca
150
7 %) a především se zvyšuje váha odpadu odváženého
z obce. Zatímco první dva jmenované důvody nemůžeme
100
ovlivnit, objem vyváženého odpadu závisí jen na obyvatelích
*
50
obce. Na tomto místě je třeba znovu apelovat na všechny
občany, aby důsledněji třídili a neužívali popelnice k ukládání
0
biologického odpadu, který je možné kompostovat. Na
2006
2007
2008
zasedání byla diskutována možnost ponechat čtrnáctidenní
vyvážení po celý rok, čímž by se snížilo dopravné. Tato
Celkové náklady na odpad Vybráno od poplatníků
možnost by připadala v úvahu nejdříve od podzimu 2009.
Z uvedených důvodů byla schválena vyhláška, která stanovuje
poplatek pro rok 2009 na 396 Kč za osobu a osvobození pro
* Náklady za prosinec 2008 jsou
děti do 15 let se ruší.
odhadnuty
Na zasedání byl také projednán Dodatek ke smlouvě o
nakládání s odpadem s firmou ODAS, Žďár nad Sázavou. V tomto dodatku se stanovuje cena za službu svozu pro rok 2009 ve výši 249 078 Kč.



1. prosince podala obec Pohled žádost na FÚ v Havlíčkově Brodě o změnu povolení splátek s tím, aby doba splátkování byla prodloužena do
31.7. 2011. Navrhovaná výše roční splátky je 1,2 mil. Kč vždy k 15. 12. roku 2009 a 2010 a 17,88 mil. Kč k 31. 7. 2011.



Zastupitelé projednali záměr obce získat do vlastnictví pozemky poutního místa u sv. Anny, které jsou ve spoluvlastnictví měst a obcí. Jedná se o
2
plochu 39 594 m , která bude oddělena geometrickým plánem. Pozemky mohou být získány buď koupí nebo výměnou za jiný lesní pozemek. Byla
vybrána varianta směny za lesní pozemek v jiném než pohledském katastru. Obec usiluje o tyto pozemky především z důvodů údržby a úpravy
poutního místa, neboť veškeré dotace na údržbu komunikací a veřejné zeleně jsou vždy podmíněny obecním vlastnictvím pozemků. Dalším
důvodem je snaha o zabezpečení prameniště vody a získání kontroly nad areálem tak, aby sloužil jako kulturní a oddychové místo a nikoli po
většinu roku jako skládka dřeva.



Zastupitelé schválili vypovězení smlouvy s realitní kanceláří Limareal, která měla výhradní právo nabízet k prodeji zámecký komplex a
rozestavěnou budovu školy. Po vypovězení smlouvy budou moci tyto nemovitosti nabízet i jiné realitní kanceláře.



Zastupitelstvo projednalo možnost zapojení obce do projektu Czech POINT. Tento projekt umožní občanům získat na obecním
úřadu výpisy z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, rejstříku trestů a učinit podání na živnostenský úřad. Na zavedení této
služby pro občany nyní poskytuje Ministerstvo vnitra dotaci 100 000 Kč.

tis. Kč



OPRAVA KAPLIČKY
Po třech letech se simtanští občané pustili
do údržby místní kaple Panny Marie, která
je ve vlastnictví obce. Nejprve přišla na
řadu střecha, která byla očištěna a
natřena. Poté bylo provedeno venkovní
odvodnění, spočívající v položení odvodňovací trubky, nopové folie a zasypání
kamennou drtí. Následně proběhla úprava
terénu. V příštím roce je v plánu odkopání
spodní části zdiva, vnitřní obílení a nátěr
dřevěných dveří. Děkujeme místním
občanům, kteří se na údržbě podíleli a
zároveň kamenolomu za dodání potřebné
drtě.

MENŠÍ OPRAVY KOMUNIKACÍ V OBCI
V listopadu byla realizována oprava
komunikace v Pohledu do místní části u
2
Polzerů (nový povrch 1 190 m ).
V listopadu byla rovněž provedena oprava
komunikace v Simtanech, kde byl položen
2
nový povrch na ploše 400m .
Dále byl opraven povrch komunikace v
2
Pohledu v ulici k Hartům (plocha 210m ) a
instalována nová odvodňovací vpusť.
Také došlo na dlouho plánovanou akci, a
sice rozšíření nájezdu ke hřbitovu. Nově
upravený nájezd jistě potěší všechny
motorizované návštěvníky hřbitova. Tyto
práce provedla firma Dvořák, stavby
pozemních komunikací.
15. listopadu upravili pan J. Hanold a J.
Macháček betonovými trávnicemi část
chodníku u Kopiců, za což jim patří
poděkování.

WWW STRÁNKY OBCE POHLED
Jak je většině čtenářů jistě známo, má Pohled
své vlastní internetové stránky. Poprvé byly
spuštěny v roce 2004. Snahou obce je, aby byly
co nejzajímavější a samozřejmě aktuální.

Návštěvnost obecního webu
8000
7074

OPRAVY KOSTELA SV. ONDŘEJE
Již několik let se Římskokatolická farnost v
Pohledu zabývá opravami kostela. V
letošním roce byly opraveny dva opěrné
pilíře za cca 400 tis. Kč, financované z
programu Ministerstva kultury – Záchrana
architektonického dědictví. Dále byl kostel
osazen měděnými okapy s plastovými
svody za 97 540 Kč. Obec přispěla
částkou 60 000 Kč.
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Návštěvnost stránek se každý rok zvyšuje. Je to
i proto, že stoupá dostupnost internetu v
domácnostech. Přestože rok 2008 ještě není u
konce, byl v listopadu počet návštěvníků oproti
loňsku téměř dvojnásobný. Rekordním měsícem
byl zatím březen 2008, kdy stránky zhlédlo 970
návštěvníků za měsíc.
Co se týče dní v týdnu, nejvíce návštěvníků
zaznamenáváme na počátku pracovního týdne,
tedy v pondělí a v úterý. Zvýšení návštěvnosti
nás těší, ale uvědomujeme si, že k dokonalosti
mají ještě naše webové stránky velmi daleko.
Některé informace se objevují s poměrně
velkým zpožděním a stále zde není všechno,
co bychom tam chtěli mít. Například stránka o
firmách v obci je téměř prázdná. Snažíme se na
internet umísťovat i hodně fotografií, protože
možnosti jejich zveřejňování v Pohledských
listech jsou velmi omezené. Omezujícím
faktorem pro další zlepšování webových
stránek je hlavně nedostatek času administrátora, neboť stránky nejsou aktualizovány
profesionálem. Přesto budeme usilovat o trvalé
zlepšování.

ÚKLID LISTÍ
Jedním z problémů, kterým se řada jiných
obcí vůbec nemusí zabývat, je každoroční
nadílka listí spadaného ze starých lip a
javorů, kterých je v Pohledu opravdu
požehnaně. Listí je nutné shrabat, zajistit
odvoz, naložit a odvézt. S úklidem
každoročně pomáhají členové SDH,
Sokola a klubu důchodců. Také mnozí
obyvatelé, kteří mají stromy přímo před
svým domem, listí pravidelně uklízejí.
Obyvatelé Simtan si letos sami zajistili
shrabání i odvoz.
V pátek 7. listopadu se pustili do úklidu
listí ve středu obce také členové SRPD i s
dětmi. Stejně jako všichni ostatní i oni
odvedli kus práce, za což jim všem patří
poděkování. Obec děkuje i společnostem
Osiva a Zempol za zapůjčení mechanizace. Letos byl úklid listí dokončen
opravdu na poslední chvíli, neboť již
následující den se počasí zkazilo a
vydatně pršelo.

Otvírací doba o svátcích
Potraviny Hladík
24.12.
středa
zavřeno
25.12.
čtvrtek
zavřeno
26.12.
pátek
zavřeno
27.12.
sobota
7.00-10.00
28.12.
neděle
zavřeno
29.12.
pondělí
7.00-15.30
30.12.
úterý
7.00-13.30
31.12.
středa
7.00-10.00
1.1.
čtvrtek
zavřeno

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ A KLUBŮ
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Rok pomalu končí a začíná tradiční bilancování, co a jak se nám
podařilo a nepodařilo. Chtěl bych vás seznámit s postupem prací
na nové hasičské zbrojnici.
Ještě v zimních měsících proběhla instalace topení a rozvodů,
elektřiny a vody. V celé budově se udělaly nové stropy ze
sádrokartonů a jejich potřebné zateplení. Následně na to
pokračovaly zednické práce (vnitřní omítky, betonování,
dozdívání příček). Dále byly provedeny obklady, položena dlažba
a celý objekt byl osazen novými plastovými okny. Podařilo se
nám udělat venkovní omítky a z větší části podbití venkovních
podhledů. Velkou akcí bylo betonování podlahy v garáži, které se
protáhlo do nočních hodin. Následovalo osazení vrat, bílení a
natírání. Nyní probíhá kompletace rozvodů a vody. Bohužel už se
v letošním roce nepodaří udělat přípojky vody, plynu, elektřiny,
napojení na kanalizaci a s tím spojené terénní úpravy. Toto vše a
natření venkovních omítek máme v plánu hned po skončení zimy,
aby objekt byl dokončen a začal nám sloužit.
V letošním roce bylo k 30.11. zdarma odpracováno 1565 hodin a
proinvestováno 846 tisíc korun. (400 000 Kč dar od společnosti
Českomoravský štěrk, a.s. a 116 000 Kč dotace kraje Vysočina z
Programu obnovy venkova). Největší náklady si vyžádalo topení
(140 tis. Kč), okna a dveře (101 tis. Kč), sádrokartony (127 tis.
Kč), vrata (151 tis. Kč), podlaha v garážích (66 tis. Kč) a obklady
(60 tis. Kč).
Děkuji všem našim členům i občanům, kteří se nebáli přiložit ruce
k dílu. Vážíme si pomoci Petra Eise, Josefa Hanolda, Jiřího
Janovského, Daniela Jůzla, Jaroslava Kudly, Miroslava Kudly,
René Langera, Petra Rozsypala, Josefa Schobera, Tomáše
Sobotky a Zbyňka Sobotky.
Všem občanům Pohledu přeji v pohodě prožité vánoční svátky a
vše nejlepší do nového roku.
Jiří Farka, starosta SDH

NOVINKY OD SOPTÍKŮ
Už v posledním prázdninovém týdnu Soptíci začali s náročnou
přípravou na podzimní část hry Plamen – Závod požárnické
všestrannosti. Připravovali se všichni, ale soutěže se zúčastnily
pouze starší děti. Prvňáčci budou zkušenosti sbírat až příští rok,
letos se ještě nestihli naučit všechny nové věci.
Soutěž se konala 11. října v Uhelné Příbrami. Naše družstvo ve
složení Helenka Pátková, Jirka Polák, Lenka Freudenreichová,
Honzík Šidlák a Lukáš Hospodka obsadilo 1. místo z 31 družstev.
Druhé družstvo ve složení Káťa Hejkalová, Lucka Klementová,
Leonka Pátková (zastoupila nemocného Míšu Sobotku), Klára
Kutlvašrová a jeden zástupce z SDH Perknov skončilo na 16.
místě, což je taky velký úspěch. Každé družstvo muselo
absolvovat trať v délce 2 km a plnit úkoly na šesti stanovištích
(střelba ze vzduchovky, topografické značky a orientace mapy
podle buzoly, uzle, zdravověda, hasičské značky a prostředky,
ručkování).
Vyhrát podzimní kolo se nám ještě za celou dobu, co se mladým
hasičům věnujeme, nepodařilo, takže nám děti udělaly velkou
radost.
Na konci října jsme navštívili jihlavské katakomby s tajemně
svítící chodbou. Před Vánoci ještě chystáme vánoční besídku a
po novém roce se budeme dál pravidelně scházet.
Za všechny Soptíky vám přejeme krásné a klidné Vánoce se
spoustou sněhu a úspěšný příští rok plný splněných přání.
Aneta Farková, Jiří Tecl

ZAHRÁDKÁŘI
11. října uspořádali zahrádkáři 2. letošní zájezd. Tentokrát
navštívili podzimní Floru Olomouc. Na tuto roční dobu bylo
krásné počasí, a tak se zájezd všem líbil. Pro ty, kteří se nemohli
zúčastnit, nabízíme fotografie z Flory Olomouc na obecním webu
pod odkazem spolky a kluby – Český zahrádkářský svaz.
Poslední říjnovou sobotu skončila letošní moštovací sezóna. Bylo
vymoštováno 9649 litrů moštu pro 223 zákazníků. Z toho bylo
87 zákazníků z Pohledu a pro ně bylo vyrobeno 2595 litrů moštu.
V tomto roce byla mimořádná úroda jablek, a proto i moštování
bylo letos, oproti minulému roku, ziskové.

SETKÁNÍ SENIORŮ SE ZASTUPITELI
Již tradiční setkání seniorů se zastupiteli se konalo 17. října v
zasedací místnosti v zámku. Seniorů se sešlo kolem čtyřiceti.
Nejdříve je potěšily děti z mateřské školy, které měly připravené
básničky a písničky. Poté zahrála děvčata ze základní školy na
flétny.
Starosta přítomné informoval o chodu obce, o výstavbě obchvatu,
o akcích, které byly v průběhu roku realizovány a o jejich
financování. V diskusi se mohli senioři zeptat na to, co je ještě
zajímalo. Paní Mišurová, Kotoučová a Štrálová připravily pro
všechny malé občerstvení – chlebíčky, zákusky, kávu a punč. Po
diskusi začala hrát hudba a rozproudila se volná zábava. Všichni
odcházeli spokojeni.

TJ SOKOL
Výsledky pohledského fotbalového mužstva A jsou po skončené
podzimní části fotbalových soutěží velmi slibné, neboť družstvo
se nachází na 2. místě I. B třídě - viz tabulka. Pohledské béčko je
na sedmém místě ve IV. třídě.
poř. tým
1.
Pelhřimov B

body
33

2.

Pohled

25

3.

Chotěboř B

24

4.

H.Borová

21

5.

Lípa

20

6.

Humpolec B

19

7.

Kostelec

18

8.

Černovice

18

9.

Budíkov

15

10.

Kožlí

13

11.

Tis

12

12.

G. Jeníkov

12

13.

Počátky

11

14.

Čejov

11

Rovněž hodnocení žáků je velmi příjemné. Po podzimu jsou na
prvním místě s 25 body. Je třeba ovšem dodat, že letos se sešel
poslední silnější ročník (7 hráčů narozených v roce 1994) a
takové družstvo již v dohledné době Pohled mít nebude.
Dorostenci jsou na sedmém místě.
Družstva již započala se zimní přípravou. Tréninky dospělých
začaly 6. 12. 2008. Součástí přípravy je i vánoční halový turnaj,
který se koná 20. 12. v Havlíčkově Brodě za účasti deseti
družstev. Našimi soupeři budou např. Ždírec nad Doubravou,
Havl. Brod, Ledeč nad Sázavou, Dlouhá Ves.
Žáci se o Vánocích zúčastní turnaje v Přibyslavi ( 26. 12.) a Ledči
nad Sázavou (27. 12.).
TJ Sokol Pohled přeje všem svým příznivcům příjemné prožití
vánočních svátků a hodně zdraví a spokojenosti v novém roce.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
S přicházejícím podzimem začínají myslivcům nejen povinnosti,
tedy pravidelné přikrmování zvěře, ale i radosti. První odměnou
za celoroční činnost je pravidelný výlov simtanského rybníka,
který letos proběhl 18. října. Myslivecké sdružení věří, že kapři
opravdu chutnali. Další akcí jsou podzimní hony na drobnou,
škodnou a černou zvěř. První hon 22. listopadu se moc nevydařil.
Počasí bylo velmi nepříznivé, a tak se podařilo ulovit jen jednoho
zajíce. Mnohem úspěšnější byl hon o týden později, kdy za téměř
ideálních povětrnostních podmínek ulovili myslivci 8 zajíců a 40
bažantů.
6. prosince uspořádalo Myslivecké sdružení Pohled Poslední leč
v kulturním domě ve Stříbrných horách. 160 návštěvníků naplnilo
sál k prasknutí a organizátoři věří, že byli všichni spokojeni. Ke
spokojenosti návštěvníků určitě přispělo zvěřinové občerstvení,
možnost dodržení pravidelného pitného režimu, osvědčená
kapela Tandem a bohatá tombola. Jistě se dobře pobavili i ti, kteří
měli tu smůlu, že nevyhráli ani jednu z 83 cen.
Myslivecké sdružení srdečně děkuje všem, kteří se zúčastnili.

POHLEDSKÉ MLÝNY, KTERÉ SEMLEL ČAS, ANEB MALÁ VÁNOČNÍ PROCHÁZKA
Až nastanou Vánoce a vy nad tácem cukroví usoudíte, že přejídání už bylo dost, můžete se vydat na malou procházku po
místech, která pamatují lepší, ale i horší časy. V Pohledu toho zmizelo docela dost a jedním z takových „propadlišť dějin“
jsou pohledské mlýny. A procházku můžeme začít u nich.
V Pohledu stávaly odjakživa dva mlýny. Jeden byl postaven osaměle za Pohledem směrem k Simtanům a nazýval se
Kubešův mlýn, později Ve štítě. Dnes se k němu táhne ulice U Štítu. Náhon je dodnes patrný, vedl podél staré trati až k
Simtanům (pod bývalým smetištěm, dnes firma Rázl a Škaroupka). Za první republiky patřil mlýn velkostatkáři Bauerovi,
který si však v této usedlosti zřídil široko daleko vyhlášený hřebčín, a tak bylo s mletím konec.
Druhý mlýn stával nedaleko toho prvního, hnedle na druhém břehu řeky (mezi sokolovnou a cestičkou k lávce přes
Sázavu). O tomto mlýnu, z něhož dnes zůstalo jen pár metrů náhonu a základy, se kronika zmiňuje také

Mlýn býval dříve soukromý, poměrně často měnil své majitele. Jeden z posledních se odsud odstěhoval, když se mu v
náhonu utopil malý synek (podle vyprávění to bylo kolem r. 1900). Jak píše pan Hladík: „Mlýn měl také pilu a poslední
soukromý majitel se jmenoval Hrubý, dům měl domovní číslo 4. Tento mlýn vykoupilo zdejší panství a byla zde místo
mlýna zřízena malá elektrárna, kterou do svého zániku obhospodařoval nájemce velkostatku Max Turnovský. Elektrický
(stejnosměrný) proud byl rozveden po celé obci do soukromých domků a také pro veřejné osvětlení. Zařízení nebylo nijak
valné a nedalo se na něj zapojit žádný elektrický spotřebič ani rádio. Těch několik majitelů rádia muselo používat baterie
nebo akumulátor, který se pravidelně musel vozit do Brodu k nabíjení. Elektrický proud sotva stačil zásobovat naši obec a
často světlo více blikalo než svítilo. Však také na něj nějaký místní lidový básník
složil posměšný veršík: ‚Turnovského elektrika ve dne svítí, večer bliká’.“
Všichni proto zajásali, když v roce 1934 bylo v obci založeno Družstvo pro rozvod
elektrické energie a následně „byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden
elektrický proud, střídavý...“
Posledním obyvatelem bývalého mlýna byl šafář zdejšího statku pan Stálský, od
konce druhé světové války zůstal domek neobydlený.
Náhon k tomuto mlýnu se táhl od splavu směrem k Semerádům, pod rekreačním
domkem č. 5, přesně v těch místech, kde je dnes panelová cesta.
Starý splav, u kterého náhon začínal, byl oblíbeným místem pro letní koupání
Splav totiž býval daleko delší, mírnější a hlavně vyšší, takže se nad ním drželo
více vody. Pamětníci vědí, že se v zimě po zamrzlé řece dalo dojít až do Simtan. V
obecní fotokronice se dochovaly fotografie z letního slunění a koupání (válečné
roky 1942-44) přesně v těch místech, kde později vzniklo nepřehlédnutelné
smetiště.
Ještě v padesátých letech byl náhon, na rozdíl od mlýna funkční, čerpala se z něj
totiž voda do sušky brambor ve zdejším lihovaru, také letní idylky u splavu
pokračovaly i po válce. Při prudkém tání v zimě r. 1961 se však starý splav protrhl.
V důsledku toho se snížil také stav vody v náhonu a řeka začala podemílat břehy
pod splavem. Letnímu koupání tak odzvonilo, lihovar začal vodu čerpat přímo z
řeky a k opravě splavu nedošlo. Jak píše pan Hladík: „Po marných jednáních bylo

rozhodnuto, že náhon bude zasypán [...], Náhon se zasypává postupně – je zde veřejná skládka popela a dalšího
domácího odpadu.“ Zavážka se tedy vršila a vršila, až vzniklo smetiště. Mladší ročníky si zajisté pamatují toto místo
dětských her, které spolu se smetištěm u kravína a smetištěm u nádraží patřilo k velmi oblíbeným.
Jak postupně zanikal náhon, tak chátral i starý mlýn a s každou větší vodou se rozpadal i starý splav.
V roce 1965 byl proto starý mlýn zbourán, zůstala jen ruina, v roce 1969 pak byla stržena i jedna z posledních roubených
chalup v Pohledu čp. 86 (přístavek k domku čp. 5), který stával nad náhonem (viz foto) tam, kde dnes stoji rodinný dům
Semerádových.
Protržený splav byl opraven až v letech 1975 a 1976. V kronice se píše: „Na pokraji cesty v ulici Ve štítě byla umístěna
maringotka a přes louku byla položena panelová cesta až ke splavu. Od splavu pak začali pracovníci regulovat břeh řeky
na levé straně.“ Ten byl nejvíce podemletý. V roce 1976 byl vybudován nový splav. V roce 1978 dokončilo Povodí Vltavy
novou úpravu jezu v Pohledu. Původní koryto bylo zregulováno a část koryta zasypána. Tím vznikly nové pozemky při
pravém břehu řeky. O rok později pozemky převzala do užívání obec Pohled. Sázava plynula dál nově upraveným
řečištěm a přibližně po deseti letech zaujal pohledský splav pana Kafku, který si toto místo vybral pro výstavbu malé
vodní elektrárny. Pana Kafku jsme požádali o krátký rozhovor.
Jak jste se vlastně dostal k nápadu postavit vodní elektrárnu?
Vodní díla jsou asi mým osudem, protože už ve
26 letech jsem pracoval jako předák centrální
údržby elektrárny Lipno.
Z Lipna na Vysočinu je ale přece jen trochu
daleko.
Z Havlíčkova Brodu pochází manželka, tak jsem
se dostal až sem. V Brodě jsme bydleli řadu let.
Myšlenku postavit malou vodní elektrárnu jsem
nosil v hlavě dlouho a měl jsem vlastně
vyhlídnuté v okolí dvě vhodné lokality. Nakonec
zvítězila ta pohledská.
Tak tedy nápad byl na světě a místo vybrané. Co
bylo dál?
Zrealizovat tu myšlenku rozhodně nebylo
snadné. Z mnoha stran jsem dostával zamítavá
stanoviska. Výhrady měla obec Pohled a povodí
Vltavy. Představitelé obce namítali, že na
Strojovna malé vodní elektrárny v Pohledu
uvažovaném místě každoročně táboří skautský
oddíl a povodí Vltavy by nejraději vidělo
elektrárnu tam, co původně byla. To by ovšem
obnášelo odstranění panelové cesty a obnovení
původního náhonu. To se zase nezamlouvalo obci Pohled, takže z toho byl začarovaný kruh. Nakonec se zvolil kompromis pro
zúčastněné přijatelný.
Takže jste konečně mohli začít stavět!
Koupil jsem potřebné pozemky od obce a v roce 1992 začala firma Ingstav Brno se stavbou elektrárny. Za dva roky bylo dílo hotové.
Obytnou část jsme stavěli až potom a svépomocí. V Pohledu bydlíme od roku 2001.
Jaká investice je zhruba potřeba k postavení malého vodního díla?
Náklady na tu naši elektrárnu byly 700 tis. Kč. Vodní dílo jsem vlastně původně stavěl ještě s jedním společníkem z Havlíčkova Brodu,
ale ten pak náhle zemřel, a tak jsme posléze koupili podíl od jeho dcery.
Kde jste sehnal turbínu do elektrárny?
Tu jsem si sám vyrobil. V naší elektrárně jsou dvě o výkonu 15 kw. Při špičce, tzn. při
optimálním rozdílu spodní a horní hladiny, může dosáhnout výkon až 2 x 19 kw.
V loňském roce jsme provedli celkovou rekonstrukci. Obě původní turbíny jsme
vyměnili, zmodernizovali elektroinstalaci a osadili elektronické řídící systémy.
Turbíny jste si opět vyrobil sám? V té malé dílně, co máte na louce?
Ano, samozřejmě.
Turbíny se vyrábí pouze na zakázku?
Ano, každé vodní dílo je jiné. Má jiný průtok a jiné převýšení hladin. Turbína musí být
vypočítaná přesné na míru.
Vraťme se k té Vaší elektrárně. Dodáváte proud do sítě?
Jistě. Část elektřiny spotřebováváme sami a zbytek prodáváme společnosti ČEZ.
Elektřinou samozřejmě i topíme. Nyní, po vstupu do EU jsou podmínky pro malé
Výroba rotoru turbíny
výrobce elektřiny mnohem výhodnější než dříve. Stát nám garantuje, že elektřina od
nás bude vykoupena a také ceny jsou teď lepší, než když jsme začínali. ČR se
zavázala ke zvýšení podílu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů. Dá se říct, že jednoho skromně žijícího člena rodiny by
elektrárna uživila.
Děkujeme za rozhovor.

A co vánoční procházka po pohledských místech, která už nejsou? Od splavu a elektrárny můžete pokračovat proti
proudu řeky směrem k Simtanům. Ještě než se cestička začne zvedat vzhůru k silnici, zjistíte, že tu před měsícem býval
les. Pak se vydáte přes silnici ke koupališti, které už také spíše není a pomalu zarůstá. Les nad koupalištěm také neroste
dlouho, bývala tu holá stráň, na které se lyžovalo. Dále se vydáte cestou za koupaliště a vystoupáte strmým kopcem
vzhůru ke dvěma chatičkám, kde ještě nedávno byla pouze „pískárna“, a budete pokračovat podél lesíka až ke křižovatce
ke Sv. Anně. Na jedné staré fotografii s touto křižovatkou je jeden jediný strom – stará lípa, všude kolem, kde teď rostou
náletové dřeviny, bývaly louky. Pak se můžete vydat směrem k Polzerům a nalevo přes pole ke kalvárii, kde kdysi stávaly
tři kříže, kolem Jeliňáku a lipovou alejí dolů k zámku, kolem bývalé prodejny, která stojí na bývalé farské zahradě, a alejí
dál až k obecnímu úřadu, který kdysi býval jednopatrovým domkem zámeckého zahradníka.

Z POVĚSTÍ O POHLEDU
O HRADU RAUBŠTEJNĚ
Na návrší mezi údolím řeky Sázavy a údolím potoka Jilemnického na panském poli „U lipek“ kdysi prý stával hrad loupeživého rytíře
zvaný Raubštejn. Loupeživý rytíř přepadal kupce jdoucí z Německého Brodu na Moravu a opačně. Rytíř se stal postrachem
německých horníků, kteří ve 13. a 14. století dobývali stříbro v dolech v okolí Brodu, Českého Šicendorfu, Utína a Přibyslavi. Místo jest
nápadné tím, že je to vyvýšenina obklopená ze tří stran srázy a domněnka o umístění hradu se zdá velmi pravděpodobná. Při stavbě
železnice (staré trati) nalezeny byly při lámání skály u trati zbytky zdiva, o jehož původu není ničehož známo. Dle pověry byl hrad
loupeživého rytíře dobyt a rozbořen a rytíř se svými pomocníky zabit. Dosavadní jméno osady Rouštány se snad odvozuje i od jména
tohoto hradu.
Z kroniky obce Pohled – r. 1929 zapsal Jos. Šindelář
O hradu vypráví ještě další pověsti. Jedna se jmenuje Dobrodružství rytířů a je z knihy Dějin památností Něm. Brodu vydané v Něm.
Brodě v roce 1935. Opis je v kronice obce Pohled.

DOBRODRUŽSTVÍ RYTÍŘŮ.
V Sommerwaldě (lese v majetku obce německobrodské)nalézá se zřícenina kdysi panského hradu Ronovec (Sommerburg), jehož
prvním známým majitelem byl Smil z Lichtenburka z rodu Ronoviců. Měl
sličnou dceru Miladu, která milovala přítele z dětství Oldřicha, panice
Lažanského. Hrad tento stál namezi dnešní obcí Břevnice a
Rozsochatcem, nedaleko železniční trati vedoucí z Brodu na Chotěboř.
O ruku Milady se však ucházel také loupeživý rytíř z Raubštejnu, jemuž
při návštěvě odpověděla: „Ženou lupičovou nikdy nebudu.“
Rytíř přísahal pomstu a zneklidněný otec se odhodlal dceru uschovati
do kláštera v Pohledu. Rytíř napadl družinu u Hamrvencovy skály, byl
však odražen. Leč otec utrpěl zranění a dcera se vrátila, aby ho
ošetřovala. Po uzdravení byl nucen odjeti do Prahy na sněm a dceru
zanechal na její prosby na hradě s posádkou. Lstivý rytíř přitáhl za dva
týdny nato k hradu a ptal se, zda chce být jeho ženou.Vzkázala mu, že
její první rozhodnutí je pevné jako tento hrad. Rytíř se rozzuřil a začal hrad dobývat. Když Milada viděla, že se hrad neubrání, vrhla se
z věže dolů (říká se též, že do hradní studny), aby ji Raubštejn zaživa neuchvátil.Ten vida, co se stalo, kázal hrad úplně pobořiti. Když
se otec s panicem Lažanským vrátili a hroznou věc uzřeli, sbírali branný lid a zvali okolní rytířstvo ku pomoci. Obklíčili Raubšten, dobyli
ho a po zoufalém boji dopadli vraha, kterého otec proklál mečem. Tak pomstil svoji dceru.
Pověst vypráví, že po smrti tento loupeživý rytíř projížděl krajinou za houfu blesků divokým letem na černém koni. Po jeho hradu
nezbylo ani památky.
ZWERGLOCH
V údolí potoka pod Rouštány, v místech, kde se potok otáčí vpravo, v lesem zarostlé příkré stráni, ukryta křovisky je tajemná jeskyně.
Ve skále je vylámán vchod, který se snižuje na necelý metr výšky. Vnitřek jeskyně je však prostornější a má šíři ke dvěma metrům a
výšku až 2,5 metru. Délka jeskyně je 13 metrů. Mezi zdejším lidem je stále nazývána původním německým názvem lidově Cvergloch.
Název jeskyně se prý odvozuje podle toho, že zde měl skalní úkryt a obydlí ptáčník, tedy člověk, který se živil odchytem a prodejem
ptáků. Tento ptáčník byl malé postavy a připomínal prý trpaslíka. Proto byla jeskyně podle něj pojmenována (Zwerg – trpaslík)
Tato jeskyně měla být v dobách dávno minulých tajnou chodbou z hradu loupeživého rytíře Raubštejna. Pokud by vedla od tohoto
místa, pak by byla dlouhá snad 150 metrů. Dokonce se říká, že tato tajná chodba vedla až do kláštera v Pohledu.
Nejpravděpodobněji se však bude jednat o zkušební štolu středověkých havířů hledajících na různých místech zdejšího okolí stříbro.

OD HRUCHENSTEINU K ROUŠTÁNŮM
Jak vznikl dnešní název osady Rouštány?
Jde bezpochyby o zkomolení původního pojmenování v jazyce
německém. Profesor Sedláček v Místopisném slovníku historickém
království Českého zaznamenává samotu u Pohledu jménem
Rauchstein, původně Hruchenstein, která se připomíná již roku
1278. V prvém členu tohoto místního jména bylo podle nejstarších
dokladů české příjmení Hruša, takže celé jméno znamenalo
Hrušova tvrz.
Roku 1350 se uvádí jméno Rauschhenstan, r. 1391 Rauschenstein
a posléze roku 1591 se setkáváme s názvem Rauštan. Roku 1643
je připomínáno, že jde o dvůr panský (frantálský) v Rausstanie.
Název samoty podle Úředního seznamu míst v království Českém
z roku 1913 byl v českém znění Rauštán, v německém Rachstein.
Konečně starší historik Jaroslav Schaller ve své Topografii
království Českého označuje tuto samotu jménem Rauhstein.
A tak můžeme usuzovati, že ze zmíněných německých názvů
vznikl český název úřední dříve Rauštán, později podle zlidovělého
- Rouštány.
Název Raubštejn není doložen, hodí se však do pověsti o
loupeživém rytíři (německy rauben – loupiti)

