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Vážení občané,
je tomu již pět let, kdy jsme pro Vás připravili výstavu z historických materiálů obce v prostředí zámku, ve
kterém tehdy ještě sídlila základní škola. Letos si obec připomíná 745 let své existence, situace se změnila a
v současné době obec ani spolky zámek nevyužívají. Je také možné, že v příštím roce již tato památka nebude
v jejím vlastnictví. Proto jsme se rozhodli uspořádat výstavu unikátních fotografií s doprovodnými texty
pořízených našimi kronikáři, které dokumentují život v obci i okolí za posledních 100 let. Z celkového
množství fotomateriálu, které čítá 2025 archů, bude vystaveno asi 150 nejzajímavějších. Plánované ohlédnutí
za historií obce pro Vás připravujeme v rámci každoroční výstavy květin, a to v letní zámecké jídelně, nyní
tělocvičně zámku. Za zastupitelstvo obce a organizátory výstavy Vás srdečně zve
Starosta
INFOKOUTEK
ANEB CO SE CHYSTÁ V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ
Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven vedle
Obecního úřadu v Pohledu ve čtvrtek 1. 7. od 09:00 hod. a
odvezen v pátek 2. 7. ve 13:00 hod. Do tohoto kontejneru patří
nábytek, matrace, koberce, linolea, textilie, boty, lyže, sáňky,
boby, kola, dveře, wc, umyvadla, keramika a podobný odpad.
Nepatří sem stavební suť, nebezpečné odpady, autosedačky,
kartony, igelity z malování nebo odpad, který patří do klasické
popelnice.
SRPD při MŠ Pohled a SDH Pohled pořádají ve dnech 3.5.7.2010 třídenní výlet na kolech po krásách Žďárska. Výletu
se mohou účastnit děti od 5 do 15 let včetně.
Veřejné projednání návrhu změny č.3 územního plánu obce
Pohled se uskuteční 13.7.2010 v 17.00 hod. v klubovně hasičské
zbrojnice. Návrh je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 13.613.7.2010 na odboru rozvoje MÚ v Havl. Brodě a na OÚ v
Pohledu.
TJ Sokol Pohled pořádá v sobotu 24. 7. jubilejní 20. ročník
turnaje v malé kopané. Začátek zápasů je v 8:00, prezentace
mužstev v 7:30. Zúčastnit se může až 24 mužstev.
Po skončení turnaje 24.7. se bude od 19:00 v areálu hřiště konat
taneční zábava se skupinou Kabát Revival.

Malá pouť bude zahájená v pondělí 26. 7. dopolední pontifikální
mší sv. slouženou biskupem Mons. Josefem Kajnkem. Na jednu
z poutních mší sv. je pozván i P. Václav Černý, neboť si
připomínáme 40 let od generální opravy kostela iniciované tímto
kněze v letech 1968-69.
Pohledská pouť na poutním místě u Svaté Anny se uskuteční
ve dnech 31.7. a 1.8. 2010. Parkoviště v blízkosti areálu opět
zajistí místní Sdružení dobrovolných hasičů
Český zahrádkářský svaz pořádá 38. ročník prodejní výstavy
květin. Výstava se uskuteční v sobotu 31.7. a neděli 1.8., vždy
od 8:00-17:00 hod. v pohledském zámku. V rámci výstavy
proběhne v témže čase také výstava fotografií z kronik obce
v tělocvičně zámku.
V pátek 30.7. se na nádvoří zámku bude od 20 hod. konat
taneční zábava. K tanci a poslechu zahraje skupina Projekt.
V sobotu 31.7. od 20 hod. jsou všichni srdečně zváni na taneční
zábavu, na které zahraje skupina BASS rock.
Divadýlko Mrak zve malé diváky, rodiče i příbuzné na divadelní
představení, které se uskuteční v neděli 1.8. od 15 hod. Soubor
zahraje pohádky O Otesánkovi a O Budulínkovi.
Benefiční koncert v kostele sv. Ondřeje se uskuteční v sobotu
31. 7. od 16:00 hod.

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
Do Pohledských listů jsou zaneseny pouze nejdůležitější body, úplné zápisy a usnesení jsou k nahlédnutí na obecním úřadu.
Ze zasedání 8. března 2010:
 Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) schválilo licenční smlouvu o veřejném provozování mezi OSA (Ochranný svaz autorský pro
práva k dílům hudebním, o.s.) a Obcí Pohled. Smlouva pokrývá reprodukci hudebních děl a děl DILIA a OOA-S v klubovně
hasičské zbrojnice a byla uzavřena na dobu do konce roku 2010. Obec zaplatí za oprávnění k veřejnému provozování 2 310
Kč.
 ZO schválilo koupi komunálního traktoru John Deere typ X 534 od firmy STATON Habry za cenu 291 190 Kč. Více informací o
nákupu najdete v samostatném článku.
 ZO schválilo koupi pozemku do vlastnictví obce p.č. 21/5 o výměře 2 150 m2, trvalý travní porost, v k.ú. Pohled od M. R. za
cenu 43 000 Kč. Pozemek se nachází naproti rozestavěné budově a sousedí s pozemkem obce. Důvodem je, že pozemek je
v územním plánu obce zařazen jako veřejné prostranství a mohl by pomoci řešit problémy při prodeji rozestavěné budovy.
V současné době je pozemek již v majetku obce.
 ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2008. Důvodem změny je
zavedení svozu komunálního odpadu z objektů na Böhmově kopci v Rouštanech. Vyhláška nabyla účinnosti od 1.5.2010. Za
kalendářní rok 2010 zaplatí poplatníci alikvotní část sazby poplatku, tj. 264 Kč za poplatníka.
 ZO schválilo zadání vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na projekt „Chodník v ulici Nad Tratí“.
Vzhledem k tomu, že projekt navazuje na projekt opravy povrchů železničního mostu a rozjezdové křižovatky k lomu, bylo
navrhnuto zadat vypracování projektové dokumentace stejné firmě, která zpracovává projekt opravy povrchu žel. mostu - IMPROJEKT, Inženýrská a mostní konstrukce s.r.o., Brno.
 ZO schválilo žádost ze dne 1.4.2010 SRPD při Mateřské škole v Pohledu o bezúplatný pronájem zámku a areálu parku za
účelem uspořádání akcí pro děti a dospělé (Čarodějnice a Dětský den) ve dnech 30.4. a 29.5. 2010.
 ZO schválilo zápis kronikáře obce Josefa Pokorného do kroniky obce Pohled IV. díl za rok 2009, na listech 411-426.
Ze zasedání 9. června 2010:
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 ZO schválilo prodej pozemku z vlastnictví obce p.č. 620/108 o výměře 19 m , ostatní plocha, v k.ú. Pohled do vlastnictví M.M.
(jde o zaplocené pozemky u kapličky na Přibyslavské ul.) za dohodnutou cenu 570 Kč. Veškeré náklady spojené s prodejem
hradí kupující.
2
 ZO schválilo prodej části pozemků z vlastnictví obce p.č. 27/17 díl „a“, o výměře 72 m , ostatní plocha a pozemku p.č. 353/2
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díl „b“, o výměře 13 m , ostatní plocha, v k.ú. Simtany do vlastnictví L. B. za dohodnutou cenu 1 275 Kč. Veškeré náklady
spojené s prodejem hradí kupující.
 ZO schválilo záměr koupit do vlastnictví obce pozemky p.č. 24/11, výměra 99 m2, lesní pozemek, p.č. 26/8, výměra 835 m2,
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lesní pozemek, p.č. 26/6, výměra 105 m , zahrada, v k.ú. Pohled ze spoluvlastnictví měst a obcí za odhadní cenu 82 704 Kč
dle znaleckého posudku. Jedná se o pozemky, na kterých leží příjezdová cesta v ulici Nad strání, která dosud nemá
zpevněnou povrchovou úpravu.
2
 ZO schválilo záměr získat koupí do vlastnictví obce pozemek p.č. 695, výměra 3 262 m , ostatní plocha, v k.ú. Pohled
z vlastnictví České republiky za odhadní cenu dle znaleckého posudku. Jedná se o louku po pravé straně směrem k nádraží.
 ZO schválilo podnájemní smlouvu mezi Lesním družstvem ve Štokách a Obcí Pohled o pronájmu pozemků poutního místa
Svatá Anna u Pohledu. Pozemky, na kterých se každoročně koná pouť, nejsou zcela ve vlastnictví obce (obec vlastní podíl
18/838), proto je ZO pro tyto účely pronajímá.
 ZO schválilo uzavření nájemní smlouvy mezi Obcí Pohled a I. K. z Pardubic a nájemní smlouvu mezi Obcí Pohled a J. S.
z Hlinska v Čechách o pronájmu části pozemků poutního místa Svatá Anna u Pohledu v termínu od 19.7.-4.8.2010.
 ZO schválilo bezúplatný pronájem prostor objektu zámku základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Pohled
v termínu od 30.7. do 1.8.2010 za účelem uspořádání tradiční výstavy květin. ZO se rozhodlo pronajmout letos zahrádkářům
výstavní prostory bezúplatně, neboť ČZS poskytl v minulém roce peněžní dar ve výši 50 000 Kč na vybavení klubovny
hasičské zbrojnice.
 ZO schválilo pronájem pozemku p.č. 40, výměra 1503 m2, ostatní plocha, v k.ú. Pohled a nádvoří zámku L. S. z Pohledu
v termínu od 30.7. do 1.8.2010 za účelem uspořádání tanečních zábav a kulturního programu. Pozemky budou pronajaty za
dohodnutou cenu 4 509 Kč.
 ZO schválilo výsledek hospodaření obce za rok 2009 a závěrečný účet obce bez výhrad.
 ZO schválilo žádost ředitelky Mateřské školy o povolení výjimky z počtu dětí v mateřské škole z 24 na 28 dětí.
 ZO schválilo platbu hovorného u obecního telefonu starosty SDH Pohled J. F. ve výši 450Kč/měsíc, od 12.6.2010.
 ZO schválilo rozpočtové opatření č. 1/2010, kterým se upravují neočekávané příjmy a výdaje v účetnictví obce.
 ZO neschválilo žádost M. H. z Přelouče o pronájem části pozemků poutního místa Svatá Anna u Pohledu na pouť v r. 2010.
 ZO ruší platnost usnesení č. 4/07, bod 1 k, ke dni 11.6.2010.
 ZO bylo seznámeno s obsahem dopisu ministra financí Ing. Eduarda Janoty ze dne 21.4.2010. Dopis informuje o tom, že
obec se opět ocitla na seznamu obcí s vysokou zadlužeností. ZO si je vědomo stavu, ve kterém se obec a její hospodaření
nachází a podniká opatření k řešení situace, o čemž bude ministr financí informován.
 ZO vzalo na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 provedenou ve dnech 16.9.2009 a
10.5.2010, vypracovanou odborem kontroly Krajského úřadu Vysočina v Jihlavě.

V LIPOVÉ ALEJI SE OBJEVÍ NOVÉ STROMKY
V rámci Nadace Partnerství se obec stejně jako minulý rok účastnila grantového projektu, díky němuž mohla získat finanční prostředky
ve výši 20 000 Kč na výsadbu stromů ve významném krajinném prvku - lipové aleji. V letošním roce bylo cílem projektu

nastaven tak, mimo zastavěnou část obce. Bohužel žádost nebyla vyhodnocen kladně. Díky kvalitnímu vypracování byla
však zařazena do projektu Strom života organizovaném nákupním řetězcem Makro. V rámci této soutěže byly vybrané projekty
zařazeny do čtyř skupin po čtyřech projektech a výherci měli být vybráni na základě internetového hlasování. Pohled se s počtem 1335
hlasů umístil ve své skupině Jižní Čechy jako první, čímž na dotaci ve výši 20 000 Kč dosáhl. Za poskytnuté finance bude vysázeno
12 lip srdčitých v lipové aleji, a to v úseku od Ledvinků ke střelnici u Sv. Anny. Obec by tímto ráda poděkovala všem občanům, kteří
v rámci této internetové ankety hlasovali, a pomohli tak obci dotaci získat. A tímto bychom také rádi pozvali všechny občany k realizaci
podzimní výsadby.

HOUSENKA V SIMTANECH
1.6. byla v Simtanech v dětském koutku instalována dřevěná
lavice ve tvaru čtyřmetrové housenky, kterou vyřezal ze
simtanské lípy řezbář Josef Špicl z Pohledských Dvořáků.
Zastupitelstvo obce uvolnilo v letošním roce z rozpočtu obce
finanční prostředky ve výši 10 000 Kč na provedení této
řezbářské práce.

ASFALTOVÁNÍ U HASIČSKÉ ZBROJNICE
Na přelomu dubna a května byly provedeny poslední terénní
úpravy a zpevněna asfaltová plocha před zbrojnicí. Přípravné
práce pro položení asfaltobetonového povrchu prováděla fa
Dvořák za 113 tis. Kč. Položení povrchu realizovala fa Swietelski
závod Pelhřimov za cenu 107 tis. Kč.
OPRAVA KANALIZACÍ
Ve středu obce za kadeřnictvím na podzim roku 2009 došlo
k propadu kanalizace, která byla vybudována za správy
velkostatku cca před 100 lety. Bylo nutné zajistit její opravu,
v jejímž rámci byla vybudována kanalizační šachta a vpusť tak,
aby nedošlo k zaplavování objektů garáží a kluboven spolků.
Náklady na opravu činily 45 tis. Kč. Menší oprava propadnuté
kanalizace byla provedena v Simtanech na sjezdu k Musilovým
za 9 tis. Kč.

SMUTNÉ ZPRÁVY O ČÁPÍ RODINCE
V loňském roce zahnízdil na komíně pár čápů bílých a poprvé
po dlouhé době vyvedl dvě mláďata. Lze se domnívat, že
v letošním roce zahnízdil stejný pár, kterému se opět vylíhla dvě
mláďata. Bohužel v důsledku dlouhotrvajících dešťů a
studeného počasí obě mláďata v prvním červnovém týdnu
uhynula. Nezbývá než doufat, že v příštím roce se čápi, kteří
jsou považováni za nositele štěstí pro obec, ve které se usadí,
zase vrátí a podaří se jim potomky vyvést.

NOVÉ STROMY V RÁMCI NÁHRADNÍ VÝSADBY
Všímavým občanům jistě neušlo, že na travnatém trojúhelníku
před vjezdem na železniční most a v lipovém stromořadí od
lávky ke Kopicovým byly vysazeny nové stromy. Ve stromořadí
se jedná o 4 lípy srdčité malokorunné, u nádraží o dva habry
sloupovité, jeden dub červenolistý s keřovou podsadbou a
v Simtanech jeden hloh červenokvětý. Tyto stromky v celkové
hodnotě 32 000 Kč nechala vysadit společnost Českomoravský
štěrk a.s. v rámci náhradní výsadby, kterou jí stanovil OÚ v
Pohledu. Výsadba zeleně na trojúhelníku se mohla realizovat
teprve na základě bezúplatného získání pozemku obcí v roce
2008 od Kraje Vysočina. Vysazená zeleň posloužila ke kultivaci
této části Pohledu, o kterou zastupitelstvo obce dlouhodobě
usiluje. Dosud byl upraven terén po levé i pravé straně nájezdu
na železniční most a vyrovnán zářez po původní cestě u
Jůzlových.

ZAHRADNÍ TRAKTOR
V květnu byl pořízen do majetku obce zahradní traktor John
Deere typ X 534 od firmy STATON Habry za cenu 291 190 Kč.
O nákup traktoru usilovalo zastupitelstvo obce z toho důvodu,
aby bylo možné udržovat zatravněné pozemky obce, kterých je
cca 3,5 ha, a v zimě udržovat pomocí radlice obecní chodníky.
Minulý rok na tuto investici nezbyly v obecním rozpočtu finance,
proto byl nákup odsunut. Nyní obec neplánovaně obdržela cca
218 tis. Kč za vynětí zemědělské půdy ze zemědělského
půdního fondu a za vynětí lesní půdy z lesního půdního fondu.
Takto získané finance bylo možné použít pouze pro potřeby
životního prostředí, tedy i na nákup techniky na úpravu veřejné
zeleně. Traktor má žací a mulčovací ústrojí, vysypávací koše o
objemu 500 l a radlici k zimnímu prohrnování. Traktor již slouží
potřebám obce, po dohodě je také využíván na sekání
fotbalového hřiště TJ Sokol Pohled.
SBÍRKY OŠACENÍ DIAKONIE BROUMOV
Ve dnech 12. a 13. března. a dále 4. a 5. června se konala
humanitární sbírka použitého ošacení a domácích potřeb
organizovaná Diakonií Broumov. Sběrným místem byla
moštárna, kde bylo možné odevzdat nepotřebné letní i zimní
oblečení, lůžkoviny, ručníky, prostěradla, metrový textil i domácí
potřeby. Při každé sbírce bylo v moštárně shromážděno na 50
pytlů a krabic ošacení. Diakonie pak zajistila odvoz do vlastních
skladů v Broumově.
Cílem sbírek Diakonie je nejen materiálně pomoci potřebným
občanům, ale také zaměstnat lidí z okraje společnosti při
činnostech se sbírkou spojených, tj. při třídění materiálu. Díky
sbírkám tak klienti Diakonie, většinou obyvatelé azylových
domů, mají šanci osamostatnit se a najít své místo ve
společnosti. Samotný nashromážděný materiál je tříděn, zasílán
potřebným, poškozené ošacení je používáno také pro
průmyslové zpracování.

AKCE „ČISTÁ VYSOČINA“
Druhý ročník akce „Čistá Vysočina“ probíhal ve dnech 16. 4. - 22. 4. 2010. Letos se organizovaného úklidu odpadků zúčastnili i
pohledští občané. Silnice v katastru obce Pohled byly rozděleny do pěti úseků a každý úsek pak byl přidělen zájmovým sdružením.
Katastr obce je dost rozsáhlý, a tak TJ Sokol čistil úsek podél silnice I. třídy č. 34 od fy Dvořák Dvorce až do Krátké Vsi, úsek od
křižovatky u kravína na hranici katastru s Dlouhou Vsí si vzali na starost SDH dospělí, menší děti z SDH a SRPD pak z důvodu větší
bezpečnosti čistily střed obce, cestičku přes lávku k nádraží i cestu ke splavu, uklidit okolí hřiště si vzali za úkol malí fotbalisté. Dalším
čištěným úsekem byla silnice Pohled – Simtany, kterou měli na starost myslivci a posledním úsekem byla silnice Simtany - Stříbrné
Hory. Tohoto úseku se chopili jediní neorganizovaní dobrovolníci této akce – Simtaňáci v počtu 16 dospělých a 5 dětí. Z pohledských
občanů neorganizovaných ve sdruženích se na výzvu v Pohledských listech bohužel nikdo nepřihlásil.
Celkem se zúčastnilo 67 dospělých a 36 dětí. Bylo naplněno 100 žlutých pytlů plastovým odpadem a 60 modrých pytlů směsným
odpadem. Kromě toho bylo odstraněno i několik desítek kilogramů železa a nebezpečného odpadu. Celou akci pořádá Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny ve spolupráci s obcemi, školami, neziskovými organizacemi a dopravci autobusové dopravy v kraji Vysočina v
rámci projektu "Vysočina 21". V kraji se sesbíralo a odvezlo k dalšímu zpracování 44 tun odpadu z okolí silnic. Nepříjemným zjištěním
v porovnání s loňským rokem je nárůst počtu černých skládek a vyhozených pytlů naplněných odpadem okolo silnic. Akce „Čistá
Vysočina“ byla organizovaná pod záštitou kraje Vysočina.
Tímto děkujeme všem zúčastněným složkám a Simtanským za podpoření akce.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2010
27. března byly slavnostně přivítány mezi občany Pohledu děti narozené v roce 2009. Tento rok byl v Pohledu na miminka docela
úrodný, a tak byla nová klubovna hasičské zbrojnice zcela zaplněna jejich rodiči, sourozenci a příbuznými. Po úvodním zahájení
přednesl projev starosta obce Ing. Milan Klement. Pak následovalo vystoupení dětí z mateřské školy a také několika děvčat ze
základní školy Štáflova v Havl. Brodě. Potom se všichni rodiče podepsali do pamětní knihy, která je k tomu účelu vedena a každému
dítěti je v ní věnována jedna stránka. Maminka dostala krásnou kytici, nový občánek hračku a 2000 Kč jako dar od obce. Na závěr si
rodiče společně se starostou připili na zdraví všech dětí. Přivítáni byli 4 chlapečci a 4 holčičky: Pavel Janák, Veronika Sedláková,
Natálie Čiháková, Ellen Šiknerová, Roman Merunka, Johana Pavlíčková, Jakub Moučka a Vojtěch Sedláček.
Vlevo:
Natálie Čiháková
Vpravo:
Johana Pavlíčková

Vlevo:
Veronika Sedláková
Vpravo:
Vojtěch Sedláček

Vlevo:
Ellen Šiknerová
Vpravo:
Pavel Janák

Vlevo:
Roman Merunka
Vpravo:
Jakub Moučka

číslo
1
4
5
6
9
13
14
15
17
18
20
21
23
24
26

Strana
název
OBČANÉ.CZ
Věci veřejné
Konzervativní strana
KSČM
ČSSD
SPO - Zemanovci
STOP
TOP09
KDU-ČSL
Volte Pr.Blok
Strana zelených
Suverenita-blok J.Bobošíkové
Česká pirátská strana
Dělnic.str.sociální spravedl.
ODS
Celkem platných hlasů

Platné hlasy
celkem
v%
3
0,72
48
11,67
0
51
12,40
92
22,38
24
5,83
0
47
11,43
26
6,32
4
0,97
11
2,67
16
3,89
9
2,18
4
0,97
70
17,03
411

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
TRADIČNÍ VÝSTAVA KVĚTIN
Ve dnech 31.7. a 1.8. se uskuteční již 38. ročník výstavy květin.
Návštěvníci si budou moci prohlédnout rozmanité odrůdy jiřin,
růží, fuchsií a gladiolů. V rámci prodejní výstavy si návštěvníci
budou moci zakoupit skalničky, cibuloviny, orchideje, okrasné
trávy, pokojové květiny, jehličnany a trvalky, dále zahradní
techniku a nářadí, či keramiku z Nové Říše. Své obrazy bude
vystavovat Jiří Voháňka. Výstava bude otevřena po oba dny od
8:00 do 17:00 hod.
ZÁJEZD
Český zahrádkářský svaz pořádá v sobotu 21. srpna zájezd do
Výzkumného ústavu ovocnářského v Holovousích. Zúčastnění
budou mít možnost prohlédnout si perspektivní odrůdy jabloní
přímo v sadech a levně nakoupit kontejnerované ovocné
stromky. V programu je dále návštěva růžové školky v Sobotce
a prohlídka hradu Kost. Bližší informace budou včas zveřejněny
ve vývěsce ČZS.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Ve dnech 28. a 29.5. se uskutečnily volby do Poslanecké
sněmovny parlamentu ČR. Oprávněných voličů ve volebním
obvodu Pohled bylo 642, k volbám přišlo 415 občanů, což je
64,64 %. Platných hlasů pak odevzdalo 411 voličů. Ve volbách
kandidovalo 13 stran a sdružení, z nichž 11 dostalo v Pohledu
nějaký hlas. Nejvíce hlasů získala ČSSD s náskokem čtyř procent
před ODS, třetí se umístila KSČM, a na dalších místech
vyrovnaně s rozdílem jednoho hlasu Věci veřejné a TOP 09.

Provoz v Mateřské školce o letních prázdninách
5.7.- 9.7. - MŠ bude uzavřena
12.-16.7. - polodenní provoz
19.- 30.7. - MŠ bude otevřena
měsíc srpen - MŠ bude uzavřena

TJ SOKOL POHLED
V 25. kole I.A třídy skupiny A dokázalo „áčko“ Pohledu zvítězit
na hřišti posledního Ustrašína 5:0 (2:0) a potvrdit již definitivně
svou účast v dalším ročníku této krajské výkonnostní soutěže.
Pohled „B“ na jaře sice párkrát klopýtl, ale dokázal vybojovat
skvělou druhou příčku v Signumprint IV.třídě skupiny A. Naši
starší žáci potvrdili podzimní výsledky a udrželi střed tabulky
v okresním přeboru. Zklamáním zůstává dorost, který na jaře
(kromě výhry 10:2 nad Mírovkou) zůstával pozadu za všemi
soupeři. Aktivně také stále působí „Stará garda“ Pohled, která
sehrála několik přátelských utkání a pravidelně se schází
k tréninku každou neděli dopoledne na hřišti v Pohledu.
NÁBOR DĚTÍ PRO MALOU KOPANOU
TJ Sokol Pohled pořádá 5. a 12. 8. 2010 od 17:30 hodin nábor
dětí, ročník 1998 a mladší, pro novou soutěž v malé kopané
(čtyři hráči + brankář), která je od nové sezony 2010/2011
zavedena Okresním fotbalovým svazem. Nábor se uskuteční na
hřišti v Pohledu.
Kontakt: Lukáš Sobotka, tel.: 737 156 088, e-mail:
sobotkal@seznam.cz

SDH POHLED
VÝROČÍ SDH POHLED A DĚTSKÁ SOUTĚŽ V POHLEDU
V rámci oslav 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů jsme v Pohledu uspořádali dvě soutěže.
8. května se konalo obvodové kolo dětské hry Plamen, ve které nás reprezentovala dvě družstva v kategorii mladších dětí, jedno
družstvo v kategorii přípravka a jednotlivci v kategorii starších.
Družstvo A ve složení Lenka Freudenreichová, Káťa Hejkalová, Lukáš Hospodka, Lucka Klementová, Soňa Ondráčková, Leonka
Pátková, Jirka Polák a Honza Šidlák předvedlo perfektní výkon, vyhrálo všechny disciplíny a obsadilo 1. místo.
Družstvo B ve složení Péťa Eis, Eliška Jůzlová, Šárka Langerová, Adélka Langpaulová, Bára Langpaulová, Monika Ondráčková,
Anička Petrová, Žanetka Poláková a Terezka Teclová zatím sbírá zkušenosti, ale i přesto obsadilo pěkné 7. místo z 8 družstev.
Dobře si vedli také jednotlivci. V kategorii mladších se Honza Šidlák umístil na 1. místě, Jirka Polák na 2. místě a v kategorii starších
zvítězil mezi chlapci Rosťa Štěpán. Klára Kutlvašrová byla mezi dívkami osmá.
Po roční přestávce jsme obnovili činnost přípravky, která ve své kategorii soutěžila sama. Jako obvykle sklidila obrovský potlesk a za
své snažení děti dostaly dort ve tvaru poháru.
První místo v obvodovém kole znamená postup do kola okresního. To se konalo v sobotu 22. května v hasičském areálu Dukla
v Havlíčkově Brodě. Děti, které se kromě hasičů věnují ještě jiným sportům, daly přednost hasičské soutěži, takže tým nebyl oslaben a
v konkurenci nejlepších družstev z celého okresu obsadil 3. místo.
Děti se na soutěžích představily v nových dresech, které jsme mohli zakoupit díky sponzorům, kterým tímto děkujeme. Jsou to
Českomoravský štěrk, Stavebniny František Hladík a synové, L  M autodoprava a Signum Print – Petr Sobotka.
Dále děkujeme všem, kteří nám pomáhali při trénincích, hlavně Milanovi Hejkalovi, Evě Polákové, Bohunce Hejkalové a Lídě Jůzlové.
V neposlední řadě si zaslouží poděkování i výbor SDH, obecní úřad Pohled a všichni ostatní, bez kterých bychom takových úspěchů
nedosáhli.
Protože máme málo dětí v kategorii starších, domluvili jsme se s SDH Česká Bělá na spolupráci a Helenka Pátková a Ivetka Štrálová
soutěží za jejich družstvo v kategorii starších. Toto družstvo s přehledem vyhrálo jak v Pohledu, tak v okresním kole v Havlíčkově
Brodě a stalo se tak zástupcem Havlíčkobrodska v krajském kole, které se konalo 12. června v Petrovicích u Třebíče.

SOUTĚŽ DOSPĚLÝCH
V sobotu 15. května se do Pohledu sjeli dospělí hasiči z přibyslavského
okrsku, aby zde i oni změřili své síly. Nejlépe se dařilo pohledskému
družstvu žen ve složení Bohunka Hejkalová, Marcela Vencová, Aneta
Farková, Lída Jůzlová, Eva Pazderková, Žaneta Sobotková a Andrea
Vencová. Na domácí půdě naše družstvo zvítězilo nad ženskými týmy
z České Jablonné, Dlouhé Vsi a Modlíkova, navíc získalo všechna místa
„na bedně“ v běhu na 100 m s překážkami. Ženy tak postupují do
okresního kola, které se koná v Havlíčkově Brodě na Dukle 19. června.
V mužské části soutěže se utkalo 16 týmů, z nichž si prvenství odvezlo
mužstvo A z Žižkova Pole, druhé místo získal dlouhoveský tým a třetí
stupínek obsadili hasiči z Přibyslavi. Pohledské družstvo mužů (Milan
Hejkal, Jiří Tecl, Milan Pátek, Josef Eis, Josef Bartoš, Jakub Vašíček a
Luboš Venc ml.) skončilo na 11. místě. Soutěž si nenechali ujít ani
pohledští veteráni Eva Šidláková st., Milan Novotný st., Jan Čipl st.,
Jaroslav Novotný, Iva Rozsypalová, Jiří Farka a Jiří Ondráček. Útok zvládli
bravurně a bez újmy na zdraví.
Obě soutěže byly ze strany soutěžících i ostatních zasvěcených hodnoceny kladně, za což vděčíme jak všem, kteří se na organizaci
podíleli, tak i SDH Česká Bělá, které nám ochotně pomohlo předejít možným zádrhelům.
Při slavnostním nástupu a zahájení soutěže dospělých dostal pohledský sbor darem od obce dřevěnou sochu sv. Floriána – patrona
hasičů a slavnostní prapor. Soutěžnímu odpoledni nepřálo počasí, což však nebránilo tomu, aby bylo zakončeno u občerstvení
v hasičské klubovně.

SRPD
ČARODĚJNICE
Sdružení rodičů a přátel dětí při MŠ v Pohledu letos opět uspořádalo pálení čarodějnic. Čarodějnické odpoledne probíhalo v areálu
zámku i na nádvoří. Děti musely prokázat spoustu odvahy, když samy po dvojicích vyrážely do chodeb zámku splnit úkoly, které si na
ně připravily pohádkové bytosti. Společně také v podzemí absolvovaly návštěvu u velkého čaroděje, který vydal svolení k zapálení
hranice. Děti si odnesly bohatou odměnu a zábava pokračovala dál do pozdního odpoledne.
DĚTSKÝ DEN
Letošní dětský den uspořádaný 29.5.2010 byl jako tradičně plný soutěží,
her a písniček. Letos přálo i počasí, a tak děti s chutí plnily nejrůznější
úkoly, od házení míčků počínaje, přes skákání v pytli, až po střelbu ze
vzduchovky. Malí oslavenci si mohli vyzkoušet hasičský útok i stříkání
s vodou na cíl. Všem přítomným zpestřili odpoledne profesionální hasiči
z Havlíčkova Brodu, kteří nám předvedli vyproštění osoby z havarovaného
auta. Všichni si pak mohli prohlédnout vybavení hasičského auta a
nakonec si každý mohl vyzkoušet hydraulické nůžky.
Děkujeme OÚ v Pohledu a všem ostatním za pomoc při přípravě dětského
dne, nemalé poděkování patří také všem sponzorům.

Preventivní akce Policie ČR

GRANT „NAŠE ŠKOLKA“
V letošním roce byl opět vyhlášen grant Naše školka, do kterého jsme
zaslali žádost o finanční prostředky na opravu jídelny a kuchyně mateřské
školy. Bohužel jsme letos kvůli formálnímu nedostatku žádosti neuspěli.
POMOZME ÚČTENKOU
Naše mateřská škola se zapojila do soutěže o 500 000 Kč na vybavení a
renovaci školky. Podmínkou účasti v soutěži je získání účtenek z nákupů čistících prostředků značky CIF a DOMESTOS. Prosíme
tímto spoluobčany, kteří tyto výrobky kupují, zda by nemohli účtenky mateřské škole věnovat.
Děkujeme
DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY
Závěr roku byl bohatým programem přímo nabitý. Opět jsme se účastnili
výtvarné výstavy v Havlíčkově Brodě pořádané k přehlídce Dospělý dětem,
na které byly výtvarné práce dětí odměněny sladkostmi.
V květnu jsme přivítali Policii ČR z Havlíčkova Brodu, která k nám zavítala
v rámci preventivních akcí. Nechyběla ukázka výcviku policejních psů a také
poučení, jak se chovat při kontaktu s neznámým psem, ale i člověkem, či jak
se správně chovat jako cyklista nebo chodec.
Další preventivní akce, která proběhla ve spolupráci s Červeným křížem,
byla zaměřena na první pomoc. Za dětmi přijela paní Loužecká, která dětem
nejen vysvětlovala, jak poskytnout první pomoc, ale i názorně předvedla,
jak obvázat hlavu či ruku, což si děti mohly také samy vyzkoušet. Všechny
děti získaly diplom zdravotníka a dárečky související s první pomocí.
Pomyslný závěr školního roku uzavřeme výletem do Ledče nad Sázavou,
kde svoji akci pořádá Divadýlko Mrak.
Preventivní akce pořádaná Červeným křížem

SVÁTEK BOŽÍHO TĚLA
Krásné letní počasí v neděli 6. června umožnilo konání skromného přesto požehnaného průvodu u příležitosti Svátku Těla a Krve
Páně, lidově nazývaného Boží Tělo. Bylo tomu tak po druhé ve svobodné historii naší obce.
Tento svátek slavený dle liturgického kalendáře vždy ve čtvrtek po Slavnosti Nejsvětější Trojice byl ustanoven již ve 13. stol. papežem
Urbanem IV. a k jeho celocírkevnímu rozmachu přispěli osobnosti jako sv. Tomáš Akvinský či papež Klement V. O hluboké tradici úcty
ke Kristu zpřítomnělém v Eucharistii svědčí i Božímu Tělu zasvěcená gotická kaple na Karlově náměstí, zbudovaná císařem Karlem IV.
pro výstav říšských klenotů a ostatků svatých.
Lidová zbožnost ověnčila tuto slavnost tradičním průvodem z kostela po středu vesnice či města. Nejinak tomu bylo i v pohledské
farnosti. Zde se božítělový průvod konal vždy ve čtvrtek v den slavnosti, zatímco v Dlouhé Vsi se pobožností uctívala Eucharistie
v následující neděli. Podle nostalgických avšak stále inspirujících vzpomínek pamětníků se průvod sestával z mnoha družiček
oblečených v bílé šaty nesoucích košíky s okvětními plátky, následoval zástup ministrantů a kapela místních muzikantů. Střed celého
průvodu představoval kněz oděný ve velum, který nesl monstranci s proměněnou hostií. Čtyři muži po jeho obou stranách nad
Nejsvětější svátostí nesli baldachýn – nebesa. Bohatý hudební doprovod průvodu dokumentují dochované notové zápisy z archivu
tehdejšího regenschoriho pana Brožka. Průvod se vydal z kostela alejí k soše sv. Jana z Nepomuku na návsi, kde byl vyzdoben první
oltář, druhý stál u štítu obecního domu čp. 80 u křižovatky směrem na Přibyslav. Jako třetí oltář sloužila kaple Panny Marie u Růžičků
a poslední zastavení bylo situováno při bráně do Mateřské školky. U každého oltáře byla vystavena monstrance, okouřena kadidlem,
kněz poté přečetl určený úryvek evangelia a sbor vše završil zvoleným hymnem. Mezi jednotlivými zastaveními věřící v průvodu zpívali
eucharistické písně. Podobně ještě ve slavnostnějším duchu bylo Boží Tělo připomínáno v Dlouhé Vsi – průvod byl ozvláštněn salvami
místních myslivců a starší dívky - družičky nesly symboly jednotlivých nástrojů Kristova umučení (Arma Christi). O kráse tohoto
průvodu se zmiňuje ve své kronice už pohledský kněz Dr. Feyfar.
Mnohý čtenář si jistě klade otázku, v čem tkví smysl veškerého popsaného dění. Věřící lid touto pobožností projevuje hlubokou úctu
k oběti vtěleného Boha Ježíše Krista a chce se nikoli s pýchou a domýšlivostí, ale niternou hrdostí podělit o tento postoj se svým
okolím. Je dobré si povšimnou, že kněz nese monstranci tak, že jeho obličej není vůbec vidět. To je podstatný rys celého průvodu.
Věřící, kteří se snaží přijímat Krista v každém svém životním postoji, chtějí téhož Krista věnovat i místu, kde žijí, nikoli demonstrovat
sami sebe či pozemskou církev. Na konci každého zastavení orientovaného na jednu ze čtyř světových stran kněz pozvedá monstranci
a žehná nejen účastníkům průvodu, ale i celé vesnici, každému je směřováno požehnání pro vše dobré, co mu bude dáno na tomto
světě ještě učinit. Je nepochybné, že právě požehnání – Boží přízeň, má naše obec vskutku zapotřebí. O to bolestivější byla skromná
účast na tomto průvodu. Přesto je to další prostředek, jak probouzet v naší vesnici hluboké duchovní kořeny. Všem, kdo se zasloužili o
zrealizování slavnosti, také těm, kteří pomáhají při opravách fasády na kostele sv. Anny i na pilířích farního chrámu, patří velký dík.

JAK SE V POHLEDU KOPALO
Červnový článek z historie naší obce bude o kopání, kutání a dolování. Podíváme se na historii dolování stříbra v okolí Pohledu, tím i
na nejstarší historii obce Pohled, a také na novodobější zemní průzkumy – na archeologické vykopávky i náhodné nálezy v Pohledu a
Simtanech, o kterých se zmiňují kroniky.
Na celém území dnešní Vysočiny probíhaly od 11. a 12. století kolonizační snahy, čili snahy o získávání pozemků do svého vlastnictví
a jejich využívání (k zemědělství, těžbě nerostných surovin…), jejichž iniciátory byly šlechtické rody i kláštery. Těžbě nerostných
surovin se okrajově věnoval už ve 12. stol. benediktinský klášter ve Vilémově datovaný rokem 1131 i další cisterciácké kláštery
v Sedlci (1142), Tišnově (1233), Žďáru (1252) a také Pohledu (1265). Těžební revíry vznikaly samozřejmě především ve světské sféře,
na Jihlavsku i na Havlíčkobrodsku, což potvrzují různé dokumenty - Jihlavská privilegia z poloviny 13. stol. či báňský řád pro Brod
z roku 1278. Oblast českomoravského pohraničí zažívá své zlaté časy právě v tomto období, za vlády Václava I. a jeho syna Přemysla
Otakara II. (v té době byl založen i náš pohledský cisterciácký klášter), kdy byla horníkům udělena rozsáhlá privilegia. Důvod k udělení
výsad byl jednoduchý – jejich prací se z jedné desetiny (díky tzv. desátku, daně, kterou museli horníci odvádět) plnila i královská
pokladnice.
A kde má v této těžební historii své místo Pohled? Začneme
trochu zeširoka. Pohled (Polet) jako osada je poprvé
zmiňován v souvislosti se svým položením na spojovací
cestě mezi důležitými obchodními stezkami Haberskou a
Libickou. Těžko schůdná Haberská stezka, doložená již na
počátku 12. století, vedla od Čáslavi, přes knížecí celnici
v Habrech, Havlíčkův Brod, Štoky, Jihlavu, ke Znojmu.
Libická stezka, známá v první polovině 12. století, sledovala
tok Oslavy a Doubravy, vedla tedy z Brněnska, přes Velké
Meziříčí, Žďár, Libici, až k Čáslavi. Pohled ležel spolu
Rouštany, Stříbrnými Horami, Přibyslaví a Ronovem na
spojovací stezce, jež kopírovala koryto řeky Sázavy, o čemž
svědčí dochované původní kamenné mosty v Ronově a
nedaleko Stříbrných Hor. Právě u těchto stezek byly
v průběhu 12. století zakládány další osady, a to právě
z toho důvodu, že zde byly časté naleziště stříbrných a
železných rud, především pak leštěnce olověného a pyritů,
z kterých se stříbro získává. Tak tomu bylo i v nejbližším
okolí Pohledu.
Oblast celé Českomoravské Vrchoviny byla nejen bohatá na
drahé kovy a rudu, ale byla také optimální pro další
zpracování nerostných surovin. Byl tu dostatek vody pro
praní rud i dostatek dřeva na pažení v důlních štolách či k tavení rud. Těžba rud tehdy probíhala nejdříve povrchově ve svrchních
vrstvách, tzv. jamách. Odtud také pocházelo původní označení pracovníků dolů „jamníci“. Později horníci přešli k podpovrchové těžbě
stříbra, kdy hloubili asi 1 m vysoké a 40-50 cm široké štoly, někdy i několik set metrů dlouhé, odkud rudu spolu s dalšími horninami
vynášeli v kožených vacích nebo vytahovali na vlečných nosítkách.
Významným těžebním magnátem byl v polovině 13. století Smil z Lichtenburka, vlastník nejen osady Pohled, ale také města Brod,
majitel a správce čtyř těžebních revírů na stříbro v okolí Šlapanova, České Bělé, Chotěboře a Brodu. Okolí dnešního Havlíčkova Brodu

se v té době stalo po Jihlavě druhým nejvýznamnějším těžebním regionem, významnými hornickými obcemi pak byly např. Buková,
Samotín, Macourov, Cibotín, Dlouhá Ves či Bartoušov. Tyto obce vznikaly při druhé kolonizační vlně za krále Přemysla Otakara II.
v polovině 13. století a zakládali je němečtí osadníci, kteří do Čech proudili s vidinou rychlého zbohatnutí. Některé z jimi založených
obcí si zachovaly německý ráz až do nedávné minulosti. Právě německý původ velké části horníků byl častým důvodem nevraživosti
jejich české hornické konkurence.
Nejnápadnější stopy po středověké těžbě můžeme najít ještě dnes v okolí Stříbrných Hor, Utína a Macourova. To jsou také
nejzmiňovanější těžební oblasti. U kostelíka sv. Kateřiny ve Stříbrných Horách se pak nacházely nejznámější štoly – Bezejmenná, Boží
pomoci a Růženina u staré trati, dále štola Hlavní, Královská či Pekelná. Také v pohledském okolí můžeme nalézt pozůstatky po
zkušebních štolách. Nejznámější, zvanou Zwergloch najdeme v údolí Rouštanského potoka jihovýchodně od osady Rouštany, u Sv.
Anny nedaleko Kačenčina buku, u Simtan po levé straně potoka a na Bortu.
Konec těžby rud na českomoravské zemské hranici je spjat s objevením rozsáhlých nalezišť stříbra u Kutné Hory v polovině 13. století.
Tehdy došlo k velkému přesunu pracovních sil směrem ke Kutné Hoře a od této doby těžba v našem regionu začíná upadat. Štoly
zůstávaly po dlouhá staletí otevřené a volně přístupné.
Jak zmiňuje v kronice pan Hladík, ještě v 19. století trvaly snahy o obnovení těžby. V roce 1876 se touto myšlenkou zabýval horní
inženýr Höninger. Ten se snažil pro tento plán naklonit (především z finančního hlediska) i tehdejší majitelku těžebních pozemků
Clotildu hraběnku Clam-Gallasovou, u které však neuspěl. Přesto nechal provést průzkumné práce ve výše jmenované Růženčině
štole. V hloubce 104 m od ústí štoly narazil na rudná ložiska. Práce však byly pro nedostatek financí zastaveny. Další krátké pokusy o
obnovení těžby proběhly během druhé světové války, v 50. letech pak další průzkumné práce nedaleko Dlouhé Vsi a Bartoušova spíše
potvrdily vyčerpání zdejších ložisek.
Kromě stříbra a železných rud se však dá v okolí Pohledu nalézt
spousta jiných věcí. Třebas i poklad. Přesně to se stalo v roce 1965,
když v Simtanech v čp. 13 Bohuslav Tecl nalezl na svém pozemku
zakopanou nádobku se 111 mincemi. Mince strávily pod zemí přesně
320 let. Nejstarší nalezenou mincí byl půlgroš polského krále Zikmunda
z roku 1501, nejmladší mincí byl pražský tříkrejcar Ferdinanda III z roku
1645. Numismaticky nejhodnotnější pak byl krejcar Jindřicha Šlika
z mincovny v Plané a dva tříkrejcary Albrechta z Valdštejna, které byly
přes císařský zákaz používány ještě několik desetiletí po Valdšejnově
zavraždění. Mezi další nalezené mince patřily habsburská platidla nejen
z Čech a Moravy, ale i z Kladska, Dolních Rakous, Štýrska, Korutan či
Tyrol. Je velice pravděpodobné, že mince zakopal předek rodiny
Teclových za vpádu švédského generála Torstensohna na Moravu
v roce 1645, při kterém byl vypleněn i pohledský klášter. O simtanském
pokladu kolovaly zvěsti dlouho před nálezem, nikdo však nevěděl, zda je
možné pokládat je za pravdivé. Hodnota nálezu činila ve své době asi
850 Kčs, dnes bychom to přirovnali k jednomu průměrnému platu.
Další velmi staré nálezy z okolí Pohledu pocházejí z místa, kde v 15. století stávala tvrz Hadrburk. Tato tvrz se nacházela za samotou
u Petrů, na louce pod lesem, kterým se prochází směrem na Termesivy. V roce 1972 zde byly pod vedením pánů Kvaše a Kloučka
z Okresního muzea prováděny archeologické vykopávky.
Pracovníkům muzea pomáhala pohledská pionýrská skupina
Stopaři. V rámci této brigády Stopaři odpracovali 350 hodin,
nalezeny byly především keramické střepy a zbytky
kovových předmětů. Dnes na této louce mnoho stop po tvrzi
Hadrburk nenajdeme.
Další, a to podezřelý nález byl například objeven při
výstavbě chodníku k II. stupni základní školy (zámek) v roce
1986. V místě, kde je v dnešní době asfaltový chodníček
k vjezdu do zámku – k dřevěným vratům, byla nalezena
lidská kostra. Jak uvádí v kronikářském zápisu pan Hladík,
byla ihned zavolána Veřejná bezpečnost, která však určila,
že kostra je více než 100 let stará, proto se dále případem
nezabývala. Pan Hladík však zjistil, že podle chrupu šlo o
mladého člověka, kostra se nacházela pouze 50 cm pod
zemí v místě, kde nikdy původní hřbitov nebýval, spíše park
nebo snad klášterní zahrada. Podezřelých faktů se sešlo
více, avšak proč se na tak neobvyklém místě kostra objevila,
se asi již nedozvíme.
Když už jsme zmínili archeologické práce, připomeneme
úplně nejnovější vykopávky prováděné v červnu 2005, a to na hřbitově na žádost Lidového spolku péče o německé válečné hroby
z německého Kasselu. Tento mamutí spolek, fungující od roku 1919, který již má na svém kontě založení asi 790 pohřebišť v 43
zemích světa, na nichž je pohřbeno cca 1,9 mil. padlých, zde nechal vyzvednout pozůstatky 3 německých vojáků pohřbených na
místním hřbitově 9.5.1945. Podle popisu šlo o jednoho důstojníka, který spáchal sebevraždu, a dva padlé při přestřelce. Spolu
s ostatky byly nalezeny také identifikační známky a jiné drobnosti. Pozůstatky byly po exhumaci odeslány do centrály vyhledávací
služby v Berlíně, kde mělo dojít k jejich identifikaci.
Ve výčtu nálezů bychom mohli pokračovat ještě dlouho - kosterní pozůstatky spočívaly ve sklepeních pohledského kostela, šlo o kostry
ze zrušeného hřbitova, který kdysi býval před kostelem. Dále se má v samotném bývalém klášteře se nacházet výklenek, do kterého
byla zazděna jeptiška a další pozůstatky by měl ukrývat vrch Kalvárie a dost možné je, že něco neobvyklého najdete sami na zahradě
při orání brambor nebo sázení česneku. Kdo ví.
(Další fotografie k uvedeným nálezům najdete v červnových Fotovzpomínkách na obecní návsi. K článku byly použity informace
z obecních kronik a z knihy Jaroslavy Stránské-Málkové a Václava Šidláka Rodný kraj v proměnách času. Cibotín, Macourov, Železné
Horky.)

