Číslo 3/10

15. září 2010

Vážení občané,
před necelými čtyřmi lety si zastupitelstvo obce stanovilo cíle, které chtělo ve volebním období uskutečnit. Některé se naplnit
podařilo, nad jinými stále pracujeme a jsou i takové, které při sebelepší snaze zatím realizovatelné nejsou.
Z těch, které se daří naplňovat a v současné době se řeší je významný krajinný prvek „Alej ke Svaté Anně u Pohledu“.
Podařilo se koupit pozemky, které nebyly ve vlastnictví obce, a tím se otevřela možnost dosáhnout i na dotace na ošetření
aleje v zastavěné části obce a dále získat finanční prostředky na výsadbu nových stromků do prázdných míst po starých
stromech.
Zatím bylo vysazeno 33 lip převážně v obci a zřejmě v říjnu bude vysazeno 12 lip mimo obec do aleje tak, aby tvořily celistvé
stromořadí. Zastupitelstvo obce se obrací na občany obce, aby se svými dětmi či vnoučaty přišli opět pomoci s výsadbou lip
do aleje podobně jako loni, nejen proto, že je to podmínka přidělení dotace, ale proto, aby viděli, jak se vdechuje život
stromům, které na rozdíl od lidí na místě zůstávají, žijí a dožívají.
Starosta
INFOKOUTEK
ANEB CO SE CHYSTÁ V NEJBLIŢŠÍM OBDOBÍ
Moštování bude zahájeno v sobotu 25. září. Moštovat se bude
pravidelně kaţdou sobotu od 7.00 do 10 hod., v případě zájmu i
déle.

Zájezd do Horáckého divadla v Jihlavě na muzikál Balada pro
banditu pořádá mateřská škola 12. října 2010. Zájemci se mohou
hlásit v mateřské škole (pí.Štrálová).

Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven vedle
sběrného místa v Pohledu ve čtvrtek 30.9. od 9.00 hod. a
odvezen v pátek 1. 10. 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.

Sběr ţelezného šrotu v Pohledu, Simtanech, Rouštanech a
u Svaté Anny připravuje Sbor dobrovolných hasičů na sobotu 23.
října od 7.30 hod. do 10 hod. Ţelezný šrot nechť občané připraví
před své domy na chodník.

Poslední letošní mše v kostele u sv. Anny se
koná 3. října v 8.30 hodin.
Sběr nebezpečného odpadu bude v pondělí
11.10 v Pohledu vedle obecního úřadu od 15.30
– 15.45 hod. Mezi nebezpečné odpady patří
nepouţité léky, zářivky a výbojky, baterie,
akumulátory, barvy, lepidla, oleje, včetně nádob,
které jsou jimi znečištěné, ledničky, televize,
počítače apod.
Tradiční výlov simtanského rybníka spojený s
prodejem kaprů na hrázi a občerstvením z ryb proběhne 9. října.
Srdečně zve Myslivecké sdruţení Pohled.

Volby do zastupitelstva obce se konají ve dnech 15. října od
14.00 do 22.00 hod. a 16. října od 8.00 do 14.00 hod.

Myslivecké sdruţení zve na „Poslední leč“ konanou v sobotu 4.
prosince v kulturním domě ve Stříbrných Horách.
Hraje skupina Profil, bohatá tombola a pohoštění
ze zvěřiny.
SRPD připravuje pro podzim tyto akce:
Putování za světýlkem
Mkulášská besídka
Termíny akcí budou oznámeny ve vývěsce,
v obchodě u Hladíků a v mateřské škole.

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
Do Pohledských listů jsou zaneseny pouze nejdůleţitější body, úplné zápisy a usnesení jsou k nahlédnutí na obecním úřadu.
Ze zasedání 9. září 2010:
► Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) schválilo smlouvu č. 65-SZ-021 o poskytnutí nadačního příspěvku mezi Nadací Partnerství Brno
a obcí Pohled. Touto smlouvou získává obec finanční příspěvek na výsadbu 12 kusů lip do aleje ke sv. Anně. Výsadbu, která je
plánována na říjen, musí podle podmínek grantu provést sami občané obce. Přesný termín bude včas oznámen.
►

ZO projednalo realizaci pozemkových úprav v katastrálním území Simtany. Pozemkové úpravy mají přínos jak pro vlastníky
pozemků, tak i pro další rozvoj obce. Při těchto úpravách se například upřesňuje vlastnictví pozemků co do výměry i polohy, je
moţné scelit pozemky, případně upravit jejich tvar, je moţné rozdělit spoluvlastnictví, zpřístupnit pozemky vytvořením sítě polních
cest, prolustrovat pozemky ve správě Pozemkového fondu a také zvýšit trţní cenu pozemků. Pro obec má největší význam
obnovení polních cest, neboť ty mohou slouţit i jako cyklotrasy, Důleţitá je také realizace protierozních a vodohospodářských
omezení, kterými lze docílit ochranu území před záplavami. Pověření starosty obce k přípravě a realizaci pozemkových úprav
v katastrálním území Simtany. Při pozemkových úpravách v Simtanech by například bylo moţné znovu obnovit polní cestu ze
Simtan ke sv. Anně. Důleţité je, ţe tyto pozemkové úpravy jsou pro obec i vlastníky pozemků zdarma. Při realizaci pozemkových
úprav je vytvořen zákonný sbor zástupců, který spolupracuje při zpracování návrhů a jejich realizaci. Členem tohoto sboru je i
zástupce obce. ZO pověřilo touto činností starostu obce.

►

ZO schválilo Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č. 3 Územního plánu obce Pohled. Jedná se o přesun
průmyslové zóny pro firmu Dvořák z místa za hřbitovem k silnici na Českou Bělou. Změna se prováděla na ţádost firmy Dvořák –
svahové sekačky.

►

Na ţádost uţivatelů pozemků st. 304, p.č. 620/77, 620/81, 620/97, 633/4 v k.ú. Pohled byl schválen jejich prodej z vlastnictví obce
za dohodnutou cenu 13 250 Kč. Jedná se o obecní pozemky, které jsou dlouhodobě zaploceny a jsou v soukromém uţívání.
Náklady na sepsání smlouvy a vklad do Katastru nemovitostí uhradí kupující.

►

V souvislosti s plánovanou výstavbou chodníku v ulici nad Tratí schválilo ZO koupi těchto pozemků v k.ú. Pohled do vlastnictví
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obce: pozemek p.č. 205/2, 97m za cenu 5820 Kč; pozemek p.č. 277/4, 39m za cenu 2028 Kč a pozemek p.č. 277/6, 25m za
cenu 1300 Kč. Náklady na geometrický plán ve výši 2880 Kč hradí obec, náklady na sepsání smlouvy a vklad do Katastru
nemovitostí uhradí z poloviny prodávající a z poloviny obec Pohled.

►

ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2010, kterým se zvyšují příjmy obce o 43 100 Kč. Nejvýznamnější změnu oproti původně
rozpočtovaným příjmům tvoří dotace 22 tis. na dřevěné vyřezávané lavice a informační tabuli u kostela.

►

Část finančních prostředků obce byla dosud uloţena na termínovaném vkladu u Komerční banky v Havl. Brodě. Pro značný pokles
zisku z tohoto vkladu zastupitelé proto rozhodli o převodu finančních prostředků obce z termínovaného vkladu u KB Havlíčkův
Brod na Profi Spořící účet bonus u KB Havlíčkův Brod, který bude výhodnější.

►

ZO schválilo záměr získat koupí do vlastnictví obce pozemek p.č. 38/1, 79 m2, zahrada, st. 21/1, 406 m , zastavěná plocha a
nádvoří a budovu na pozemku st. 21/1 č.p. 2 (fara), z vlastnictví Římskokatolické farnosti Pohled.

►

ZO projednalo a schválilo záměr prodat tyto nemovitosti obce:
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budovu čísla popisného 1 (zámek), budovu čísla popisného 40 (kadeřnictví), budovu čísla popisného 41 (bývalé byty), budovu
čísla popisného 261 (sokolovna), budovu bez čísla popisného a evidenčního (špejchar-sýpka), zemědělská stavba,
postavenou na pozemku stavební parcela číslo st. 33, budovu bez čísla popisného a evidenčního (bývalé chlévy, nyní garáţ,
klubovna motocyklového klubu), postavenou na pozemku stavební parcela číslo st. 38/1, budovu bez čísla popisného a
evidenčního (moštárna a sklad Českého zahrádkářského svazu, klubovna Mysliveckého sdruţení), garáţ, postavenou na
pozemku stavební parcela číslo st. 38/14 a rozestavěnou budovu školy.
Dále pozemky evidované v katastru nemovitostí jako stavební parcely čísel st. 28, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
st. 29, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, st. 33, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, st. 38/1, druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří, st. 38/13, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, st. 38/14, druh pozemku zastavěná plocha
a nádvoří, st. 38/15, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, st. 404, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří.
Dále celé pozemky evidované v katastru nemovitostí jako pozemkové parcely čísel 18, 21/5, 21/6, 40, 46, 55, 64/1, 65, 68/1,
302/2, 685/8, 685/12, 823/1, celý pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako pozemková parcela číslo 44, ve výměře a
hranicích stanovených geometrickým plánem č. 373-1373/2007, celý pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako
pozemková parcela číslo 683/2, ve výměře a hranicích stanovených geometrickým plánem č. 436-1197/2010, celé pozemky
evidované v katastru nemovitostí jako pozemkové parcely čísel 33/1, 33/2, 686/1, 50/1, 50/2, 50/3, 51/1, 51/2, 51/3, 635/1,
636/1, 636/2, 826/2, ve výměře a hranicích stanovených geometrickým plánem č. 435-1197/2010.
Nemovitosti obec prodává za účelem získání finančních prostředků na uhrazení dluhu obce.
-

►

ZO schválilo tyto podmínky prodeje:
-

-

veškeré nabízené nemovitosti se prodávají jako celek
minimální cena: 15 000 000,00 Kč
k tíţi pozemků parcelní číslo 636/1, 635/1, 33/2, 636/2, 51/2, 21/6, v katastrálním území Pohled, dle geometrického plánu č.
435-1197/2010, bude zřízeno věcné břemeno ve prospěch Obce Pohled práva chůze, jízdy a bezplatného uţívání pozemků
jako veřejné komunikace
předkupní právo pro Obec Pohled k pozemkům parcelní číslo 636/1, 635/1, 33/2, 636/2, 51/2, 21/6, v katastrálním území
Pohled, dle geometrického plánu č. 435-1197/2010
kupující převezme právní postavení pronajímatele parcely st. 38/13, 38/14, 38/1 a budov na nich postavených, které budou na
4 roky pronajaty třetím osobám za symbolickou cenu (kadeřnictví, moštárna a sklad Českého zahrádkářského svazu,
klubovna Mysliveckého sdruţení, klubovna motocyklového klubu.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
Nové členy zastupitelstev obcí a měst budeme volit v pátek 15. a
v sobotu 16. října. V Pohledu bude volební místnost opět na
obecním úřadu v prvním patře. Protoţe si někteří starší občané
stěţovali, ţe se jim do schodů těţko chodí, odkazujeme na zákon
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, § 33 odst. 7:
Volič můţe poţádat ze závaţných, zejména zdravotních, důvodů
obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním
obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise
zřízena. V takovém případě okrsková komise vyšle k voliči 2 členy
s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími
lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise
tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
Prakticky to znamená, ţe pokud jsou pro některého občana
schody do volební místnosti závaţnou překáţkou, je volební
komise připravena jej v den voleb navštívit tak, aby mohl odvolit.
Je ovšem potřeba to zavčas oznámit na obecním úřadu (např.
telefonicky nebo e-mailem). Volit můţe pouze ten, kdo má v obci
trvalý pobyt a dosáhl věku 18 let. V Pohledu budeme volit opět 9
členů zastupitelstva. Kandidátní listina byla pro Pohled podána
pouze jedna. Svědčí to o malém zájmu občanů o nevděčnou
práci v obecním zastupitelstvu. Pohled ovšem není v tomto směru
ţádnou výjimkou, podobně (tzn. 1 kandidátní listina) tomu je ve
26 obcích z celkových 120 obcí okresu Havlíčkův Brod.

POHLED MÁ NOVOU KULTURNÍ PAMÁTKU
Od srpna je do rejstříku Ústředního seznamu kulturních památek
ČR zapsána kaple Panny Marie s hrobkou rodiny Silva-Tarouců

PROČ?
Docela banální a klasická otázka, kterou
se dotazujeme na spoustu věcí a situací,
které se kolem nás dějí, a někdy taky hrotí,
a my vůbec nemáme šanci je ovlivnit…
Jedna ze situací, kterou nemůţete ovlivnit
– je ta, ţe máte něco, co se líbí někomu
druhému, a ten druhý - má navíc „ ţaludek
a silné nervy“, a tak to, co je vaše, změní
svého pána dřív, neţ se nadějete. A
hlavně bez souhlasu vašeho, tedy bez
souhlasu majitele původního. Tomu se říká
krádeţ.
Jsou krádeţe malé či velké.
V naší hospodě se párkrát …něco ztratilo
– třeba několik obrázků, které zdobily
interiér, a jejich „ zmizení“ zamrzí stejně,
jako „ zmizení“ figurky velikonočního
zajíce, či jiných drobností, které měly
prostředí zútulňovat. Po kaţdé takové

Unwerth, spolu s ohradní zdí hřbitova a márnicí.
Obdelníkovou kapli s hrobkou s předsazeným oboustranným
schodištěm a původně s šindelovou střechou nechal vystavět r.
1818 v empírovém stylu první majitel pohledského panství po
zrušení pohledského kláštera roku 1782 Josef hrabě z Unwerthu.
Jako bezdětný nechal převést celé panství, kapli nevyjímaje, na
svého synovce Evţena hraběte Silva-Tarouca Unwerth (18131877). V hrobce jsou proto pohřbeni rodiče hraběte Evţena Jiří
hrabě Silva-Tarouca (1775 - 1839), Christiene hraběnka SilvaTarouca, roz. hraběnka z Unwerthu (1788 - 1841) a tři Evţenovi
sourozenci Josef (1823 – 1826), Anna (1825 – 1826) a Franciska
(1828 – 1829). Pokud nahlédnete do okének hrobky pod kaplí,
můţete uváděných pět rakví spatřit. Hrobka byla několikrát
vykradena, přičemţ byly z rakví odstraněny štítky s rodovým
erbem a jmény. V současné době jsou rakve v dezolátním stavu.
V roce 1971 byla při tehdejší „akci Z“ organizované MNV
provedena generální oprava. Na původně šindelovou střechu bylo
povoleno pouţít plech, celá budova byla omítnuta zvenčí.
Interiéry kaple jsou dlouhodobě nepřístupné, výjimku tvořily mše k
uctění Památky zesnulých. Empírová stavba je v současné době
v majetku Římskokatolické farnosti Pohled.
Zajímavá je také historie získávání dvou pozemků, na kterých se
hřbitov rozkládá, p.č. 614/1 a 614/2 do vlastnictví obce. Spodní
část hřbitova p.č. 614/1 ohraničenou kamennou zdí s márnicí
získala obec v roce 2005 darem od Římskokatolické farnosti v
Pohledu. Horní část hřbitova p.č. 614/2 ohrazenou cihlovou zdí
získávala obec sloţitě celých pět let. Do roku 2007 měl pozemek
ve správě Pozemkový fond. Poté, co zastupitelstvo obce vyjádřilo
záměr získat tento pozemek do vlastnictví obce, byla tato parcela
nejdříve převedena na Okresní úřad v Havlíčkově Brodě a
posléze na Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových (ÚZSVM). V dubnu 2007 poţádala obec
ÚZSVM o bezúplatný převod pozemku, který byl
realizován aţ v roce 2009. V dubnu téhoţ roku byl
pozemek s ohradní zdí převeden do vlastnictví obce a
zároveň byla kaple na základě anonymní ţádosti
navrţena na zapsání do seznamu kulturních památek.
K této anonymní ţádosti se v lednu 2009 přidala obec
s ţádostí o prohlášení za kulturní památku ohradní
kamenné a cihlové zdi a márnice na pozemcích obce. O
prohlášení pohřební kaple Panny Marie spolu s ohradní
zdí a márnicí za kulturní památku bylo rozhodnuto aţ
v červnu 2010. V srpnu byl tento celek zapsán do
Ústředního seznamu kulturních památek ČR.
Na základě těchto skutečností můţe obec připravovat
větší investiční akce v areálu celého hřbitova, to
znamená, ţe bude usilovat především o opravu cihlové
zdi, která se notně vychyluje a je nyní provizorně zapřena
kůly. Podle cenové kalkulace z r. 2008 byly náklady na její
opravu vyčísleny zhruba na 660 tis. Kč. Část finančních
prostředků lze získat od Ministerstva kultury a z kraje
Vysočina.

ztrátě si říkáme PROČ? A kaţdá ztráta
zamrzí, i kdyţ to jsou jen prkotinky, ale
kdyby to byly prkotinky, tak by je zase
nikdo nekradl, ţe…
Co mě ale donutilo se skřípáním zubů a
slzami v očích se opět zeptat – PROČ???
To byl pohled na prázdné místo, na hrobě
mých předků, které uţ zase někdo okradl!!!
Ano, uţ zase! O vánočních svátcích se
ztratil ozdobený stromek, pak několikrát
řezané kytky z vázy a teď – květináč
zdobený
skalničkami…PROČ?
I
z ostatních hrobů se ztrácejí vázy,
lampičky, svíčky… PROČ?
Okrádat mrtvé, kteří se nemohou bránit?
Zkrášlovat si kořistí z tohoto místa smutku
své bydlení či zahradu? Dělat radost
druhému – dary opatřenými krádeţí na
hřbitově?
Dost
morbidní.
Cynické.

Hyenismus. Takové dary nemůţou přinést
ani pohodu, ani dobro.
Kaţdý, kdo chodí s tichou vzpomínkou za
svými blízkými do „zahrady ticha“, ví, ţe
nemůţe nic víc, neţ na náhrobní kámen
poloţit kytičku či symbol nadcházejících
pozemských svátků. Mlčky si s nimi
popovídat, a alespoň tak uctívat znovu a
zase, jejich památku pozemského ţití.
A tak tě prosím, zloději, nech naše mrtvé
spát klidným spánkem a neber, co Ti
nepatří, protoţe pokud v černé zemi,
nemáš nikoho z blízkých teď, věř, ţe i Ty
jednou budeš na našem místě a zamrzí
Tě, kdyţ „někdo“ odnese kytičku, kterou jsi
poloţil na hrob svých nejbliţších. A pak se
Ty budeš ptát PROČ????
Yvonna Kršková

VZPOMÍNKA NA JOSEFA POKORNÉHO

V sobotu 7. 8. 2010 navţdy odešel
ve věku 78 let náš kronikář pan
Josef POKORNÝ. Všichni, kdo
jsme ho znali, věnujme mu proto
tichou vzpomínku.
Obec jeho odchodem ztratila
výjimečného člověka, který se po
celý ţivot aktivně podílel na
kulturním a společenském dění
v obci. Pan Pokorný fotografoval
po celý svůj ţivot, v kronikách je
umístěna řada jeho snímků jiţ od
60. let. Rád se také věnoval práci
s mládeţí, byl zakladatelem turistického krouţku v obci v roce 1965
a po obnovení Junáka v roce 1968
se podílel na jeho vedení. Po
nuceném sloučení s organizací
Pionýr pokračoval ve vedení
mládeţe, v letech 1976-1980 byl
předsedou Sboru pro občanské
záleţitosti,
zajišťujícího
vítání
občánků či blahopřání jubilantům.
Pan Pokorný byl také dlouholetým
předsedou klubu důchodců, s nímţ
často pořádal besedy nad kronikou. S jeho ztrátou se také musí
vyrovnat pohledský zahrádkářský
svaz, kde byl dlouhá léta aktivním
a pracovitým členem výboru.
Funkci kronikáře naší obce
vykonával od roku 2001. Za 10 let
v této funkci nashromáţdil od
pamětníků mnoţství fotografií, které obohatily obecní archiv, pořídil
přes 2000 vlastních fotografií pro
pohledskou fotokroniku a svědomitě vedl zápisy v obecní kronice.
Je proto velká škoda, ţe další roky
v naší kronice jiţ pan Pokorný
nedoplní.

ZPRÁVY Z POHLEDSKÉ FARNOSTI
První rok působení našeho duchovního správce P. Tomáše byl završen svatoanenskou poutí.
Sluší se poděkovat všem, kdo se zaslouţili o její zdárný průběh. Vřelé poděkování náleţí všem
ţenám, které se postaraly o pohoštění během mší svatých i benefičního koncertu. Děkujeme
rovněţ účinkujícím pouťového koncertu: členům chrámového sboru FONS a panu varhaníku
Františku Petrovi za uspořádání vydařeného pásma duchovní hudby – na dobrovolném
vstupném se vybrala částka přesahující 5 000 Kč. Náš dík je adresován i paní varhanici Jarmile
Macháčkové za obětavou a tvůrčí péči o hudební doprovod liturgie. V dnešních časech je
velikým obdarováním, kdyţ liduprázdné vesnické kostely rozezní při bohosluţbách varhanní
hudba. Poutní sezóna v kostele sv. Anny pokračuje aţ do neděle po slavnosti sv. Václava
pravidelnou nedělní mší sv. v 8:30.
Záhy po ukončení poutních slavností se rozběhly práce na obnově fasády poutního kostela.
Děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc při přípravě staveniště – rodině Mištových za zajištění
a stavbu lešení, pile Neuwirth za poskytnutí dřeva na podláţky, pohlednému kamenolomu za
dopravu písku, obecnímu úřadu za zapůjčení stavební buňky i organizační pomoc. Náš dík patří
všem, kdo pomáhali s hašením vápna a snímáním omítkových vrstev a degradovaných
štukových prvků. Náročnost dosud probíhajících prací souvisí s neodbornými zásahy v minulosti
na fasádě, zničené profilací i se skrytým havarijním stavem většiny dekorativních prvků. Kromě
nataţení nových říms a šambrán bude doplněna fasáda o chybějící ornamenty na této části
kostela nedochované. Práce štukatérů jsou odhadnuty na 3 týdny v dílně a 6 týdnů na staveništi.
V neposlední řadě vyslovujeme upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům i přímluvcům v modlitbě.
Navzdory rozpočtovým restrikcím ministerstva kultury se s omezeným rozpočtem rozběhly i
práce na dvou opěrácích lodi kostela sv. Ondřeje. Práce zahrnují výměnu nejméně pěti
kamenných prvků, doplnění a zpevnění zbývajících.
S velkým zármutkem jsme se rozloučili s panem Josefem Pokorným. Zádušní mší sv. jsme
doprovodili při jeho zrození pro nebe mimořádného člověka. Svou aktivitou, noblesou a širokým
rozhledem je inspirací pro nás mladší, abychom byli pyšní na své kořeny. Svým vrstevníkům
zůstává vzorem v osvojování si moderních dovedností a především v nezištné péči o spolkový a
veřejný ţivot. Farní společenství si dovoluje poděkovat panu Pokornému za jeho zájem a
dokumentaci dění ve farnosti a především za následováníhodný dar ţivota.
Jan Novotný

POUŤOVÝ BENEFIČNÍ KONCERT
Římskokatolická farnost v Pohledu v rámci
benefičního koncertu pořádaného pro
záchranu kostela sv. Ondřeje letos
představila ţďárský chrámový pěvecký sbor
FONS. Specializací tohoto smíšeného sboru
je liturgická hudba a duchovní písně,
recitály, prezentace staré hudby i skladeb
jednotlivých hudebních skladatelů jako je
P. I.
Čajkovskij,
G. F.
Händel,
S.
Rachmaninov, W. A. Mozart a mnozí další.
Chrámový sbor FONS je tvořen devíti členy
(ve sv. Ondřeji jich vystoupilo sedm) a je
nositelem mnoha ocenění z tuzemských i
zahraničních pěveckých festivalů. Členové
sboru
pořádají
jiţ od roku
2007
Svatováclavský festival duchovní hudby
FONS s cenou Jiřího Koláře v bazilice
Nanebevzetí Panny Marie ze Ţďáru nad
Sázavou.
Smíšený sbor doprovázel na barokní
varhany termesivský rodák František Petr,
který vystudoval v letech 1955-61 Státní
konzervatoř v Praze a nyní se věnuje
koncertní
a
korepetitorské
činnosti.
Oblíbenou benefici navštívila asi stovka
posluchačů.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ V ZÁMECKÉ JÍDELNĚ
O pouťovém víkendu. se v bývalé zámecké jídelně konala výstava fotodokumentů z pohledské historie. Návštěvníci si mohli prohlédnout část obecního
archivu - 165 z celkových 2025 archů fotografií, z nichţ ty nejstarší pocházely z počátku 20. století. V rámci výstavy byly také vystaveny kulisy a opona
pohledského ochotnického spolku.
Účast návštěvníků předčila všechna očekávání, na staré snímky se přišli podívat nejen místní (někteří i několikrát), ale také rodáci, kteří jiţ v Pohledu
neţijí. Pro velký úspěch výstavy měli občané příleţitost prohlédnout si fotografie také následující neděli 8. 8. Výstava se Pohleďákům líbila, mnozí se
tiše či hlasitě smáli tomu, kdyţ se jim podařilo na fotkách najít sebe, svou rodinu či známé tváře ve věku, kterému lze dnes jen těţko uvěřit.
Největší zásluhu na uspořádání výstavy má Martina Bořilová, ale dík patří i Leoně Štrálové, Oblastní charitě v Havl. Brodě za vypůjčení stojanů, Sokolu
Pohled za zapůjčení kulis a opony, starostovi a místostarostovi obce za pomoc při instalování výstavy a především všem Pohleďákům, Simtanským a
Rouštanským, kteří se přišli podívat.

ZE ŢIVOTA SPOLKŮ A KLUBŮ
ČZS
O činnosti zahrádkářů referuje předseda Ing.
Petr Jirásek:

„Nejvýznamnější
akcí
na
přelomu
července a srpna bylo uspořádání prodejní
výstavy květin. Výstava byla úspěšná,
měřeno jak přínosem do naší pokladny,
tak i spokojeností
návštěvníků i
vystavovatelů. Na výstavu přišlo téměř
2300 lidí. Tomuto dobrému výsledku ale
předcházela příprava výstavy, na které se
podílela jen hrstka těch skalních členů naší
organizace, za coţ jim patří velké
poděkování.
Další akcí bylo uspořádání odborného
zájezdu do Výzkumného ústavu ovocnářského v Holovousích. Při prohlídce sadů
jsme viděli perspektivní odrůdy ovoce a
také si zde kaţdý účastník zájezdu mohl
tyto odrůdy zakoupit za cenu niţší neţ je
obvyklé. Stromky byly kontejnerované.
Poté jsme navštívili růţovou školku
v Sobotce, kde si kaţdý mohl vybrat tu
svou odrůdu. Pokud bude zájem, tak tyto
růţe společně objednáme. Zájezd jsme
zakončili prohlídkou hradu Kost.
Pokud se týká moštování, začneme
moštovat poslední sobotu v září, tj. 25,9, a
moštovat se bude vţdy od 7.00 do 10.00
hod. V případě většího zájmu i déle. Cena
zpracovaného moštu je pro členy 1 Kč za
litr a pro nečleny 3 Kč. Ukončení moštování bude včas oznámeno.“
Na výborové schůzi dne 25,8. byla do
funkce jednatele ZO po zemřelém Josefu
Pokorném navrţena Ing. Jitka Sedláková.

SRPD
Kola Sázava
Členové SRPD a SDH Pohled uskutečnili
od 3.7 do 5.7.2010 třídenní výlet na kolech
do Sázavy. Cílem tohoto výletu bylo
poznat krásy Ţd´árska. Do Sázavy jsme se
vydali vlakem. První trasa na kolech po
ubytování v chatkách byla naplánovaná na
rozhlednu Rosičku. Druhý den jsme
absolvovali hamerský okruh, kde jsme se
podívali na sochy a cíl byl původně
u Piláku, Jelikoţ však měly děti jiný názor
a hodně sil pokračovali jsme do Polničky a
zpět. Třetí den proběhla šipkovaná na
kolech v okolí chatek. Během třídenního
pobytu nechyběl ani táborák, sportovní

vyţití především v nohejbale, ale i pro děti
určitě radostné, osvěţující koupání na
koupališti v Sázavě.
Co dodat? Snad jen, ţe nejmladší
účastnici bylo pět let a nejstarší dvanáct a

všichni svorně během výletu urazili 45 km
a bez úrazu.
Výlet do Telče
4. září se uskutečnil výlet do Telče, který
provázelo deštivé počasí, ale i sluníčko. V
Telči v tento den probíhaly hasičské
závody, kterých se účastnili i naši hasiči.
Tomu také odpovídala náplň výletu, který
byl naplánován nejen za kulturním
poznáním, ale nechyběla ani podpora
našich mladých hasičů.
V Telči jsme mimo závodů zhlédli výstavu
k večerníčku Krysáci, a také výstavu
hraček na místním zámku. Ta sklidila velký
ohlas, jistě i proto, ţe jsme na této výstavě
nalézali hračky, které někteří rodiče měli
nebo mají dodnes doma a s některými si
hrají i naše děti v mateřské škole.

LÉTO U HASIČŮ
Neţ si Soptíci mohli začít uţívat zaslouţených prázdnin, tak je po úspěšném
umístění v okresním kole soutěţe (3. místo
– viz. minulé vydání Pohledských listů)
čekaly ještě dva poháry v poţárním útoku.
13. června jsme se vypravili do Vepříkova,
kde jsme v silné konkurenci soutěţních
týmů obsadili 6. a 11. místo z 11 druţstev.
V kaţdé soutěţi musí být někdo poslední,
tak tentokrát jsme se této role zhostili my.
Alespoň jsme nasbírali další cenné
zkušenosti.
26. června byl naším cílem Golčův
Jeníkov, kde byly na programu zábavné
dopoledne pro děti a odpolední hasičská
soutěţ. Na této soutěţi překvapilo druţstvo
B sloţené z mladších dětí, které skončilo
na 5. místě. Starší a zkušenější druţstvo A
nemělo „svůj den“ a obsadilo 8. místo z 9
soutěţních druţstev.
Při návratu z Golčova Jeníkova jsme se
zastavili v Pohledských Dvořácích, kde
jsme sezónu 2009-2010 zakončili pohárem
a krátkým posezením.
Hned se začátkem školního roku jsme
opět začali trénovat, abychom 4. září
předvedli všechno, co umíme na náměstí
v Telči. Historická Telč nás přivítala silným
deštěm, který naštěstí nebyl příliš dlouhý,
takţe zdárnému průběhu soutěţe nic
nebránilo. Před naším startem dokonce
začalo i svítit sluníčko. S umístěním na 9.
a 20. místě z 21 týmů jsme velice
spokojeni. Konkurence totiţ byla opět
silná - soutěţe se zúčastnila druţstva
z osmi okresů a my jsme byli
jedinými zástupci z Havlíčkobrodska.
Na tuto soutěţ nás doprovodil i
autobus s fanoušky, kteří fandění
spojili s prohlídkou Telče
Druhý zářijový víkend byl pro dětská
druţstva velmi úspěšný (zlatostříbrný). V sobotu 11. září se
druţstvo B zúčastnilo poháru v
Rozsochatci.
Za
krásného
slunečného počasí si naše děti
vybojovaly časem 22,49 s 1. místo
mezi 9 dětskými druţstvy. V
Rozsochatci se soutěţí pouze v jedné
kategorii (bez rozlišení na mladší a starší),
takţe naše děti porazily dokonce i
druţstva, jejichţ členové jsou o několik let
starší.

V neděli 12. září se druţstvo A zúčastnilo
poháru v Kamenu. Čas 20,91 tentokrát na
vítězství nestačil, obsadili jsme krásné 2.
místo se ztrátou pouhých 0,24 s za prvním
týmem domácích.
Pokud bude hezké počasí, tak se v neděli
26. září pojedeme utkat s druţstvy z okolí
na dětský pohár do České Bělé.
Za všechny Soptíky děkujeme panu J.
Sobotkovi, který nám hadice ochotně
opatřil pojistkami proti jejich rozpojení.
Účastí na pohárech si děti zpestřují
přípravu na podzimní kolo hry Plamen,
které se bude konat 9. října v České Bělé.
Nezahálí ani přípravka. 17. října se zúčastníme Festivalu přípravek, který se letos
uskuteční v Domaţlicích. Jedná se jiţ o
několikátý ročník celorepublikového setkání kolektivů předškolních dětí, na kterém
kaţdý kolektiv předvede ukázku ze své
činnosti. Scházíme se dvakrát týdně,
abychom se na velké představení dokonale připravili.
Okrskovou soutěţí, která se konala
v Pohledu, neskončila sezóna ani pro
dospělé. Ţeny se 19. června na okresním
kole v Havlíčkově Brodě umístily na 4.
místě ze 6 druţstev. Soutěţily v disciplínách běh na 100 m s překáţkami,
štafeta 4 x 100 m a poţární útok.
V podvečerních hodinách v pátek 9.
července se sešla obě naše druţstva
(ţeny i muţi), abychom se společně
vypravili na naší první noční soutěţ, která
se uţ podesáté konala na náměstí
v Habrech. Musíme přiznat, ţe nám štěstí
moc nepřálo. I přesto ale muţi s půjčenou
mašinou a strojníkem obsadili 26. místo ze
40 startujících druţstev. Při pokusu ţen
selhala kromě našich starých hadic i
technika dodaná pořadateli a do výsledků
nám tedy nebyl započítán ţádný čas.
Soutěţ skončila aţ po třetí hodině ráno a
odjíţděli jsme plni různých dojmů a
s novými záţitky.
25. září se chystáme na Václavský pohár
do České Bělé.
A. Farková

MATEŘSKÁ ŠKOLA POHLED
V září bylo do naší mateřské školy přijato
28 dětí, z toho je 17 děvčat a 11 chlapců.
Celkem máme 10 předškoláků. Provoz
mateřské školy zůstal nezměněn a dále je
od 7.00 do 15.30 hodin. Pro letošní školní
rok je opět připraven bohatý program,
který jako vţdy započal plaveckým kurzem
pro 15 dětí. Následovat budou divadelní
představení v Havlíčkově Brodě a v říjnu
opět přivítáme Záchrannou stanici s jejími
zvířátky, tentokrát se sovami.

KLUB DŮCHODCŮ
Úmrtím pana Pokorného přišel Klub
důchodců Pohled o svého předsedu.
Novým vedením tohoto sdruţení byla
zvolena paní Marie Machová.
7. září se senioři vypravili na tradiční
podzimní výlet. Tentokrát zamířili na
Moravu k Mohyle míru u Slavkova a do
kláštera Rajhrad. Další činnost bude
pokračovat podle zavedených zvyklostí.

SOKOL
Veteráni
Fotbalovým veteránům Sokola Pohled se
daří. V pouťovém zápase v České Bělé
porazili domácí tým 9:2. V sobotu 11. 9. se
zúčastnili turnaje v Dobroníně, kde porazili
domácí tým 2:1 a Bory 4:0. Kdyţ nepřijeli
hráči z Okříšek, stali se pohledští veteráni
vítězem turnaje, protoţe ve druhém utkání
Dobronín porazil Bory 4:1. Výsledky
veteránů jsou podpořeny pravidelnými
nedělními tréninky od půl deváté na
fotbalovém hřišti. V zimním období se
trénuje v tělocvičně Základní školy Na
Výšině v Havlíčkově Brodě.
Za starou gardu Pohledu nastoupili:
kapitán Fr. Růţička, Ota Kunášek, Karel
Sobotka, Petr Sobotka, Zbyněk Sobotka,
Pavel Pokorný, Jan Pokorný, Radim
Pokorný, Jaroslav Pokorný, Miloš Plesl,
Milan Klement, Jiří Polák, Bedřich Mareš,
Milan Fikar a Mir. Krpálek.
Z TRENÉROVA ZÁPISNÍKU, ČILI O NOVÉM TÝMU
MLADŠÍCH ŢÁKŮ 4+1
V polovině léta byl v rámci Sokola Pohled
tým ţáků zreorganizován a vzniklo tak
druţstvo okresního přeboru mladších ţáků
4+1. Ve čtvrtek 5. 8. 2010 začala jejich
letní příprava, kterou vede nový trenér
Lukáš Sobotka (Dosavadní trenér Karel
Sobotka a Josef Macháček svou činnost
ukončili).
„Na prvním srazu se sešlo 11 hráčů, z toho
5 nováčků (bratři Kročilové a Zdeněk
Rázl). První trénink jsme věnovali
seznámení hráčů s prostředím, rodiče
probrali s trenérem organizační záleţitosti
a mohli sledovat první fotbalové krůčky
svých ratolestí. Zahájili jsme stylově hrou
na dvě brány, následovala rozcvička s
protaţením a míčová cvičení. Na závěr
trenér zhodnotil nasazení hráčů v průběhu
tréninku.
Druhý trénink byl na programu přesně o
týden později, kdy uţ se ho zúčastnili také
Honzík a Lukáš Hospodkovi. Celý trénink
probíhal na hřišti připraveném pro hru 4+1,
aby si hráči zvykli na nový typ hrací
plochy. (Zápas mladších ţáků 4+1 se hraje
2 x 30 minut na hřišti o nejmenším
rozměru 22 x 44 m, na branky
velikosti 3 x 2 m, hrací plocha je
oproti
běţným
zvyklostem
vytyčena pomocí barevných kuţelů
a praporků, hrají 4 hráči v poli a
jeden brankař, střídá se hokejově
během hry). Nacvičovali jsme práci
s balonem ve dvojicích a v závěru
střelbu na branku a pochopitelně
fotbálek.
Generálka na první zápas proběhla
ve středu 18. 8. 2010 a na
chlapcích a dívce (Eliška Jůzlová)
bylo během tréninku vidět napětí.
Hráči byli seznámeni s pravidly a
podmínkami účasti v mistrovském
zápase (probrali jsme pravidla
minifotbalu a zdůraznili jsme dětem
pouţití kopaček, chráničů, nutnost mít s
sebou kartičku pojištěnce a především
disciplinované a slušné chování v průběhu
utkání).
Pohled 3:3 Víska
V sobotu 21. 8. 2010 v 9:00 jsme provedli
na hřišti v Pohledu historicky první výkop v

okresním přeboru mladších ţáků 4+1 proti
týmu Vísky. Zahajovací sestava Honzík
Hospodka, Lukáš Hospodka, Eliška
Jůzlová a Míša Sobotka. Po úvodním
oťukávání a viditelné nejistotě v přihrávkách jsme se oklepali a od 10. minuty
zápasu uţ jsme soupeře zlobili. Paradoxně
šla do vedení Víska, která ve 24. minutě
otevřela skóre 0:1. Obdrţená branka nás
však nepoloţila. Naopak celý tým zabral a
kluci dokázali do konce poločasu úţasně
otočit výsledek - 19. min. Josef Kročil (1:1),
29. (2:1) a 30. min. (3:1) Honzík Hospodka.
O přestávce jsme si popovídali o našich
chybách a o tom, co je potřeba v druhé
půli zlepšit. Slova trenéra však nepadla na
úrodnou půdu. Víska přeskupila řady a
během 15 minut dokázala výsledek
srovnat (3:3). Domácí tým se nechtěl smířit
s bodem a zatlačil soupeře před jeho
bránu, ale hospodkovský tandem brankáře
z blízka neprostřelil a Martin Kročil dokázal
ze dvou metrů přelobovat nejen brankáře,
ale i branku. Na samý závěr ještě náš
brankář Honzík Petr vychytal dvě tutovky
hostí, do kterých Vísku pustila naše
nedůsledná obrana. Nejlépe se zápas
povedl bratrům Hospodkovým a gólmanu
Petrovi.
Góly: 19. min. Josef Kročil, 29. a 37. Jan
Hospodka; Poločas: 3:1; Rozhodčí: Jan
Sobotka (Pohled); Diváci: 20; Sestava:
Honza Petr, Eliška Jůzlová, Michal
Sobotka, Petr Eis, Ondřej Novák, Jiří
Kročil, František Kročil, Josef Kročil, Martin
Kročil, Jan Hospodka, Lukáš Hospodka.
Pohled 4:8 Ledeč nad Sázavou
K druhému zápasu jsme nastoupili o týden
později, v sobotu 28. 8. v 9:00. Silný tým
Ledče nad Sázavou, který hraje soutěţ
4+1 prvním rokem jako my, však byl nad
naše moţnosti. V sestavě tentokrát chyběl
Ondra Novák (soustředění) a Pepa Kročil
(zranění), naopak k dispozici uţ byl
Zdeněk Rázl. Začalo se sviţně a v 2.
minutě šli hosté do vedení (0:1). Pohledští
borci však zapnuli na plné obrátky a Martin
Kročil po brejku vyrovnal (1:1). Stav
zápasu se měnil o 4. minuty později, kdy
domácí obrana nabídla útočníkům soupeře

prázdnou branku (1:2).
Zleva stojící: trenér Lukáš Sobotka, Jirka Polák,
Eliška Jůzlová, Pepa Kročil, Zdenda Rázl, Míša
Sobotka, Péťa Eis.
Zleva na zemi: Jirka Kročil, Ondra Novák,
Franta Kročil, Lukáš Hospodka, Honzík Petr a
Martin Kročil.

MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ
O uţitečné činnosti myslivců informuje Ing.
Vopršal:

„V letošním roce se naše Myslivecké
sdruţení
Pohled
připojilo
společně
s dalšími mysliveckými sdruţeními kraje
Vysočina
do
akce
budování
tzv.
pachových ohradníků na vybraných
úsecích silnic Vysočiny. Jedná se o akci
dotovanou krajem Vysočina, jejímţ cílem
je zabránit sráţkám zvěře s motorovými
vozidly. Právě při nich často dochází
ke zbytečnému úhynu zvěře, k velkým
škodám na motorových vozidlech a
nezřídka i na zdraví či dokonce na
ţivotech účastníků silničního provozu.
Jednou z moţností, jak těmto sráţkám
předcházet, je umisťovat podél komunikací
výše zmíněné pachové ohradníky, coţ
jsou dřevěné kolíky, na jejichţ vrcholech je
nanesena pěna jako nosná látka, do které
se pak za určitou dobu aplikuje účinná
látka, která má repelentní účinky, zapáchá
jako predátor a zvěř se ošetřenému místu
vyhýbá. Jednotlivé kolíky se umísťují v linii
vedle sebe ve vzdálenosti do 8 m po obou
stranách silnice. Naší honitbou prochází
dvě silnice I. třídy, u kterých jsme ve
vytypovaných místech, kde v minulosti
docházelo k nejčastějšímu střetu vozidel
se zvěří, tyto ohradníky umístili. Přestoţe
pachové ohradníky máme krátkou dobu,
v místech, kde jsme je umístili, nedošlo
zatím k ţádnému střetu vozidel se zvěří.
Rádi bychom také poprosili touto cestou
všechny rodiče nezletilých dětí, aby je o
pachových ohradnících a jejich účelu
doma informovali, neboť ty často
v nevědomosti na některých místech část
kolíků ze země vytrhávají a odhazují na
přilehlé pozemky. Tím dochází k přerušení
pachové linie, ztrátě funkčnosti celého
zařízení a zbytečně se tak dává prostor k
moţnému střetu vozidel se zvěří. “

VOLEJBAL
Pozvat do Pohledu na podzimní volejbalový zápas hráče z Havlíčkova Brodu byl
nápad Jany Šidlákové, která s nimi hraje
uţ dlouho.
Původně to měl být jen přátelák HB Pohled stejně jako loni, ale pak se
přidal i Ţdírec, a Pohleďáci nakonec
postavili druţstva dvě. Malý volejbalový
turnaj smíšených druţstev se tedy
uskutečnil 11. září na hřišti u školky.
Pohled A: Jindřich Kalina, Hana
Marešová,
Milan
Novotný,
Eva
Pazderková, Marcel Prostřední, Jana
Šidláková
Pohled B: Renata Floriánová, Milan
Netolický st., Milan Netolický ml., Milan
Pátek, Luboš Sobotka, Jiří Šidlák
Na prvním místě se umístilo druţstvo
Ţdírec. Druhé místo obsadilo druţstvo
Pohled A, za ním na třetím místě
s dvou bodovým odstupem skončil
Havlíčkův Brod. Přestoţe pohledský
tým B skončil na čtvrtém místě, předvedl
skvělý výkon a atraktivní hru. Důleţitější
neţ umístění však byla skvělá nálada, ke
ketré přispělo i pěkné počasí.

TRESTNÁ ČINNOST V POHLEDu
Policie ČR Obvodní oddělení Přibyslav v období od června do
konce srpna šetřila v katastru obce Pohled celkem čtyři trestné
činy.
7. 6. 2010 bylo oznámeno vloupání do garáţe na pozemku domu
č. 180 na Böhmově kopci u Rouštan. Z garáţe neznámý pachatel
odcizil el. kabel od pily. Škoda byla vyčíslena na 1500,- Kč.
9. 6. 2010 došlo ke krádeţi mobilního telefonu a platební karty,
z volně přístupného prostoru výrobní haly firmy HKT, která sídlí
v zemědělském areálu, naproti stavebninám Hladík. Škoda činila
3.200,- Kč.
9. 8. 2010 okolo 12:00 hod., neznámý pachatel odcizil v prostoru
odstavného parkoviště u hlavní silnice č. I/34 u Sv. Anny, zpětné
zrcátko z nákladního tahače zn. Mercedes. V době krádeţe řidič
v kabině vozidla spal. Poškozené firmě vznikla jednáním
neznámého pachatele škoda ve výši 9.000,- Kč.
Přes víkend od 20. 8 do 22. 8.2010 v obci Simtany došlo
k vloupání do rekreační chalupy č. 31. Zde neznámý pachatel či
pachatelé odcizili, různé el. kabely a el. nářadí. Tímto jednáním
vznikla poškozenému škoda ve výši 33.800,- Kč.
Občané Pohledu se poslední dobou ptají, co ţe se to děje, ţe je
nyní v Pohledu tak často vidět hlídku dopravní policie. K tomu
nám Policie ČR sdělila:

Na základě poţadavků samospráv obcí a měst leţících na
silnicích prvních tříd, zvýšila dopravní policie Územního odboru
Havlíčkův Brod počet kontrol, zaměřených na dohled nad
silničním provozem, zejména pak kontrolu dodrţování nejvyšší
povolené rychlosti v obci, poţívání alkoholu a jiných návykových
látek před jízdou a na kontrolu celkového technického stavu
motorových vozidel. Tato činnost je jednou ze základních
povinností a zákonným oprávněním Policie ČR.

Vyúčtování pouti
Příjmy
Pronájem poutního místa
50 000 Kč
Pronájem pozemků u zámku
4 509 Kč
Správní poplatek ze vstupného (SDH, ČZS, zábavy) 4 674 Kč
Výdaje
Odvoz komunálního odpadu
WC
Vytyčovací páska
Pronájem poutního místa od LD

1 396 Kč
4 440 Kč
418 Kč
1 000 Kč
Zisk 51 929 Kč

JAK SE V POHLEDU HRÁLO DIVADLO
Začalo to tak. Roku 1894 byl na ustavující schůzi konané 8. prosince 1894 v hostinci pana Františka Jůzla v Sibentanech (Simtany)
zaloţen místní odbor Národní jednoty pošumavské pro Pohled a okolí, jenţ tehdy sdruţoval 86 členů. Národní jednota pošumavská
(dále NJP) si kladla za cíl šíření češství, obrozeneckých myšlenek, českého jazyka mezi lidem i ve školních lavicích. NJP byla činná
především v národnostně smíšených oblastech se silným německým vlivem, především v pohraničí, ale také u nás, neboť jsme
náleţeli k tzv. jihlavskému jazykovému ostrovu, kde od středověku převládala němčina.
Pohledský odbor NJP sdruţoval členy z přilehlých (českých) obcí – Sibentany, Ţdírec, Český Šicndorf (dnešní Stříbrné Hory), Česká
Bělá, Cibotín, Utín, Krátká Ves a soustřeďoval se především na osvětovou činnost. Na členských a výročních schůzích tak byly
pořádány přednášky „o domácí výchově dítek“, o mateřském jazyce, o národních mučednících Karlu Havlíčkovi nebo Janu Husovi,
v Simtanech u pana Jůzla byla zřízena přenosná knihovna (v kufru; rok 1895), později, v hostinci pana Pařila čítárna, pro kterou byly
odebírány časopisy Zlatá Praha a Zemědělské listy (rok 1912). Místní NJP pořádala také různé sbírky, odváděla část svého jmění na
dobročinné účely, podporovala české školství ve Frantáli a
v neposlední řadě vyvíjela divadelní činnost.
První informace o divadelních počinech jednoty pocházejí
z roku 1895, kdy podle zápisu z osmé výborové schůze 17.11.
1895: „Předseda upozorňuje, ţe nejbliţší neděli pořádáno bude
divadelní představení v Šenfeldě a zve k hojnému zúčastnění
1
se.“ O tom, ţe divadelní činnost provozovali skutečně pohledští
členové NJP, však svědčí aţ zápis z roku 1905, kdy „3. VII.
sehráno divadlo u sv. Anny: Staří blázni, 26.III. Následky
prvního manţelství sehráno v Pohledu“. Divadelní spolek vedl
předseda NJP Bohumil Jelínek a jednatel Emilián Kašpar. Kusé
informace z knihy zápisů NJP říkají, ţe např. v roce 1906 byla
sehrána hra Blázinec v prvním poschodí a v roce 1912 bylo
„sehráno 5 div. představení a sylv. zábava, coţ v celku
pokladnu dosti obohatilo, tak ţe dnes obsahuje pokladna něco
přes 140 K na hotovosti“. Nejaktivnější byl divadelní spolek NJP
právě v předválečných letech 1912 a 1913. V roce 1912 bylo
dokonce pořízeno nové jeviště. Pak však přišla válka, jeţ vedla
k útlumu činnosti. Zápisy NJP jsou obnoveny aţ v roce 1919,
kdy tehdejší předseda Václav Urban na výroční valné hromadě
v červnu 1919 informuje: „Národní jednota Pošumavská sama
se činnosti (za války – pozn. red.) vůbec neúčastnila, neboť
skorem všichni její členové byli za vojenskou povinností. Za to mladší generace, organisovaná v divadelním krouţku jeví v posledním
roce války dosti velkou činnost. Tak v roce 1918 sehrány byly divadelní kusy: 16. a 21. května Potkalo ji štěstí, 29. června Jakou našel
Jakub metlu na zlou Teklu, 14. července 2 jednoaktovky Čert a Káča a Následky prvního manţelství, 11. srpna pořádán byl věneček
s vlastním hudebním krouţkem. 15. září sehrán Vesnický mučedník. Na ukončení roku 1918 pořádán 31. prosince zdařilý
Sylvestrovský večírek. Dále 30. března 1919 Růţová pouta a 16. května Furiant. Po kaţdém jednotlivém kuse konána byla členská
schůze divadelního krouţku. Z výtěţku bylo K 190,- darováno na dobročinné vlastenecké účele, zakoupeno bylo pro hudební krouţek
čelo, struny, noty. Dále pořízeny byly tři nové kozy pod jeviště a mnoţství divadelních kníţek. Se zlepšením dekorace a jeviště
nemohlo se pro úţasnou drahotu ničeho podniknout.“
V roce 1919 vykazuje spolek značnou činnost, kdy pod vedením „reţiseurského výboru“ pí F. Urbanové, p. J. Krečmana jsou uvedeny
hry Románek na horách, Cikánčina pomsta, Ţabec, jednoaktovka Čupr na námluvách, Farář a jeho kostelník. Čilý ruch kolem divadla
pokračuje i v 20. letech, aniţ bychom se však z knihy zápisů dozvěděli, kde byla představení hrána. Dá se předpokládat, ţe to byla
pohostinství u Matěnů a u Pařilů.
Veškeré citace pocházejí z Knihy zápisů místního odboru Národní jednoty pošumavské pro Pohled a okolí z let 1894-1926, uložené ve Státním okresním archivu
v Havl. Brodě.
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Od roku 1923 se divadlo hraje v sokolovně, a to v části, kde je
nyní bývalá tělocvična. V říjnu 1923 bylo započato s dlouho
plánovanou malbou jeviště, která byla zadána akademickému
malíři Langerovi za následujících ujednání: „p. Langer
pracovati bude denně za Kč 25.- a 10 cigaret.“ Avšak jiţ
v dalším zápisu z listopadu téhoţ roku najdeme zprávu, ţe:
„Pokladník odboru hlásí, ţe nemá ţádné peníze na hotovosti a
usnesl se výbor proto malbu jeviště přerušiti.“ K tomuto je
třeba dodat, ţe část Langerovy práce dokončena byla. Jedná
se s největší pravděpodobností o kulisu, která byla k vidění na
výstavě fotografií o letošní pouti (kulisa s návsí a hospodou).
Právě ta totiţ nese autorovu signaturu.
Zápisy o činnosti spolku pokračují aţ do roku 1926, další knihy
zápisů NJP bohuţel nemáme k dispozici. Víme však, ţe spolek
pracoval intenzivně ještě v roce 1936. NJP byla zrušena v roce
1939 vyhlášením Protektorátu Čechy a Morava stejně jako
další české zájmové organizace.
Divadelní činnost v Pohledu byla obnovena aţ po 2. světové
válce. První divadelní hry sehráli ţáci základní školy v rámci
školního divadla vedeného Bohumilem Pavlíčkem v roce 1946.
V roce 1947 uvedli Popelku a hru Letíme do nebe, v roce 1948 veselohru V. Nejedlého Nezasmálka, o rok později hru Báječná země a
Sněhovou královnu podle pohádky H.CH. Andersena. Ţáčci základní školy byli činní ještě v roce 1954, kdy sehráli celkem tři divadelní
představení – Mráz čaruje, Jak se Honza nestal králem a Sůl nad zlato. V roce 1955 uvádějí veselohru J. Nejedlého Čtverák hastrman
a hru Velký komediant o Matěji Kopeckém. Představení byla sehrána v kulturním sále sokolovny, který byl zprovozněn jiţ v roce 1949.
V Pohledu fungoval také samostatný ochotnický spolek dospělých, o kterém máme první zprávy z roku 1953. V tomto roce ochotníci
sehráli divadelní představení Jíra Danda aneb Chudák Manţel. Reţisérem byl po celou dobu činnosti spolku Miloslav Bárta a všechna
představení byla uváděna v místním kinosále. Hlavní muţskou roli většinou hrával Milan Novotný st., hlavní ţenskou roli Věra
Hladíková, dalšími členy souboru byli Marie Sehnalová, Marie Růţičková, učitel Bohumil Pavlíček, Josef Beránek, Jaroslav Fiala, Josef
Vébr, Miroslav Šimek, Anna Novotná, Ladislav Ranecký, Anna Milichovská, Josef Milichovský a mnozí další.
Pohledský divadelní spolek pokračoval ve své činnosti i v dalších letech. V divadelní kronice, kterou tomuto spolku vedl pozdější
kronikář obce František Hladík, je na fotografiích zdokumentována další hra, jeţ byla uvedena v roce 1957 - Jiráskova Kolébka,
dramatický ţert o třech dějstvích. Kulisy k této hře jsou dodnes uloţeny na půdě sokolovny, stejně jako kulisy ke hře Uzel, uvedené
v prosinci téhoţ roku. V květnu 1958 následovala scénicky a kostýmově výpravná Lucerna a v roce 1958 Její pastorkyňa (viz první
fotografie, na níţ jsou zachyceny Anna Novotná, Anna Milichovská a v roli Jenůfy Věra Hladíková). V letech 1959 a 1960 byly uváděny
pouze divadelní silvestrovské večery. Pamětní kniha obce Pohled k tomuto roku říká toto: „Divadelní krouţek místních ochotníků
nesehrál v roce 1960 ţádné představení a to hlavně z toho důvodu, ţe nejsou potřebné kulisy a zřizování těchto vţdy pro jednotlivý
div. kus je velmi nákladné. Byla proto objednána velká stavebnice kulis v hodnotě 12.500 Kčs, tato byla dodaná aţ koncem roku 1960.
Divadelní krouţek uspořádal proto jenom tradiční Silvestrovskou zábavu s programem.“ V roce 1961 soubor uvedl komedii Příliš Štědrý
večer a dále: „Dne 27. května 1961 sehrál krouţek pohádku od Jiřího Beneše Pohádka o Honzovi a princezně Zlatovlásce (viz druhá
fotografie, v roli Honzy Milan Novotný st. a v roli Maryšky Jiřina Pavlíčková). Hra byla sehrána odpoledne pro děti a večír pro dospělé.
Koncem roku dostal divadelní krouţek za úspěšnou činnost částku Kč 5.600,- od ONV, za kterou bylo zakoupeno 5 reflektorů a
reostatů, montáţ bude provedena v příštím roce.“
Činnost pohledského ochotnického souboru však záhy končí - v roce 1962 nebo 1963. Po divadelním krouţku tak zůstala pouze
zmiňovaná divadelní kronika zaplněná fotografiemi z představení a zkoušek. Kroniku nyní obci zapůjčila paní Hladíková, a tak si
v říjnových fotovzpomínkách budete moci prohlédnout i další fotografie z výše jmenovaných představení.

ROZBOR VODY U SV. ANNY
Značná část občanů obce vyuţívá vodu od sv. Anny. Rozbor vody v minulém roce však ukázal, ţe voda není k pití úplně ideální. O to
víc nás těší, ţe rozbor z letošního roku potvrdil vodu jako naprosto vyhovující. Dne 14. 4. 2010 byl odebrán vzorek vody ze studánky u
sv. Anny v obci Pohled v rámci SZD v rozsahu kráceného laboratorního rozboru. Odběrové místo výtoková trubka. Provedený odběr
byl proveden na základě objednávky a pověření Zdravotního ústavu se sídlem v Jihlavě. Výsledky rozboru jsou v plném znění
zveřejněny přímo u studánky. Zde uvádíme jen naměřené hodnoty nejdůleţitějších ukazatelů.
Ukazatel
amonné ionty

Hodnota

Jednotka

Limit

Zkratky:

<0,05

mg/l

max. 0,5

MH

TOC

0,8

mg/l

max. 5,0

MH

dusičnany

11,8

mg/l

max. 50

NMH

dusitany

0,01

mg/l

max. 0,5

NMH

6,0-9,5

MH

<0,05

mg/l

max. 0,2

MH

Escherichia coli

0

KTJ/100ml

max. 0

NMH

koliformní bakterie

0

KTJ/100ml

max. 0

MH

počty kolonií při 22°C

0

KTJ/ml

max. 200

MH

počty kolonií při 36°C

0

KTJ/ml

max. 20

NMH

pH
Fe (ţelezo)

6

KTJ – Kolonie tvořící jednotky
NMH – Nejvyšší mezní hodnota (pro
pitnou vodu nesmí být překročena)
MH – Mezní hodnota, její překročení
nepředstavuje akutní zdravotní riziko

Laboratorním rozborem č. 5304/2010/HL bylo zjištěno, ţe vzorek ve stanovených ukazatelích vyhovuje Vyhlášce MZ č. 252/2004 Sb.,
kterou se stanoví poţadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost její kontroly.

