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Milí spoluobčané,
není nad to, se
se v neděli dospat
dospat,
spat, odpočinout, dát nohy nahoru a nic nedělat, případně jet na návštěvu, nebo jestliže nic nedělat
nevydržíte, jít s dětmi na procházku,
procházku, vyjet si na kola nebo si začutat na hřišti
hřišti. A pokud už má někdo tendenci
tendenci neděli nesvětit,
tak třeba štípat dříví,
dříví, natírat plot, umýt si auto nebo okopávat zahradu. Dělat něco tichého, nehlučného. Jenže… zapršelo,
zapršelo,
vyrostla nám tráva, zima na krku a dřevo nepořezané, takže se už kolem 8:00 rozeřvou veškerá
veškerá hlasitá zařízení na pokos a
pořez.
pořez. K tomu všechny další motorové a elektrické stroje, které existují,
existují, v čele s rozbrušovačkou
rozbrušovačkou a už se jede. A jak začne jeden,
připojí se druhý, třetí už jen z principu, že když sečou/řežou dva, tak už se vlastně nic nestane. Sousedi by vás nejradši zabili
nebo vám vyhodili pojistky,
pojistky, ale to nevadí, protože
protože kdy jindy si mám posekat zahradu a nařezat dříví,
dříví, když na to přes týden není
čas. Zbývá pouze den pracovního klidu, však supermarkety mají taky otevřeno svátek nesvátek.
S notorickými sekáči
sekáči či dřevaři to je jako s kuřáky. Mají svou pravdu – musí si zapálit
apálit za každou cenu, i když to většině lidí
kolem nevoní.
nevoní. Obce na tyto nedělní koncerty nemají právní páky, tedy ani žádné vyhlášky, čili na obec neběhejte. Asi ani nemá
cenu házet sousedovi pod sekačku kameny (efekt by byl ovšem okamžitý), možná by stačilo houknout na něho
něho přes plot, zda by to
příště nemohl ohleduplně přesunout na sobotu, ale třeba postačí, že si přečte toto lehké letní pokárání ve stylu „chytrému
napověz…“
Vaše redakce Listů
◦•● INFOKOUTEK ●•◦
ANEB CO SE CHYSTÁ V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ
■ SRPD ve spolupráci se SDH, TJ Sokol a Obcí Pohled pořádá ■ ČZS ZO Pohled pořádá ve dnech
v sobotu 23. 6. od 14:00 velké dětské odpoledne.
28. a 29. 7. jubilejní 40. ročník
prodejní
výstavy květin, která se
■ V pondělí 25. 6. se od 18:00 v klubovně hasičské zbrojnice
bude
konat
v zámku v Pohledu vždy
uskuteční zasedání zastupitelstva obce.
od 8:00 do 17:00.
■ Každoroční turnaj v malé kopané se uskuteční v sobotu 21. 7.
na pohledském hřišti. Prezentace družstev proběhne v 8:00, v 9:00 ■ Výstava na faře – to je název další prezentace těch nejlepších
fotografií z pohledského archivu. Výstava se bude konat netradičně
turnaj začíná.
v prostorách fary, v 1. patře ve velkém sále, a to v sobotu 28. 7. a
■ Malá pouť bude zahájena v kostele sv. Anny ve čtvrtek 26. 7. v neděli 29. 7. vždy od 9:00 do 16:30. Návštěvníkům budou volně
odpolední mší svatou, kterou dle předběžných informací bude přístupné i prostory této budovy. Všichni Pohledští i pouťové
sloužit diecézní biskup Mons. Jan Vokál. Podrobnější a přesnější návštěvy jsou srdečně zváni.
informace o poutních mších budou zveřejněny v průběhu července
■ Tradiční sváteční koncert pana Františka Petra a jeho hostů se
ve vývěskách.
uskuteční v sobotu 28. 7. v kostele sv. Ondřeje. Čas bude
■Agentura Uni-art srdečně zve na pouťovou rockovou zábavu se upřesněn.
skupinou GALEN, která se uskuteční v pátek 27. 7. 2012 od 20:00
na nádvoří zámku. V sobotu 28. 7. zahraje k zábavě v duchu ■ TJ Sokol pořádá v sobotu 28. 7. pouťovou rockovou zábavu se
sousedského posezení skupina Josefa Meleny AGNES. Začátek skupinami VOSA rock a MORAVA v areálu fotbalového hřiště.
v 20:00. V neděli 29. 7. se děti mohou těšit na tradiční odpoledne Začátek v 20:00. Všichni jsou srdečně zváni.
s pohádkou divadýlka Mrak, které začne v 15:00. Vše proběhne ■ SRPD pořádá dne 8. 9. zájezd do Litomyšle (výstava hraček,
v prostorách zámeckého nádvoří.
prohlídka zámku). Zájemci se mohou přihlásit do konce července
■ Pohledská pouť v poutním areálu u Svaté Anny se uskuteční ve v MŠ u ředitelky Štrálové nebo v obchodě u Hladíků.
dnech 28. a 29. 7. Parkoviště v blízkosti areálu zajistí místní SDH.

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
Z důvodů úspory místa zde uvádíme nejdůležitější projednávané body. Úplné zápisy a usnesení jsou k nahlédnutí na obecním úřadu.

Ze zasedání 22. května 2012:
■ ZO schválilo zvýšení ceny stočného
v roce 2012 dle vyhlášky č. 120/2011 Sb.
Podle vyúčtování všech položek výpočtu
cen pro stočné za rok 2011 vychází
3
náklady na 4,52 Kč/m . ZO schválilo
3
navrženou cenu 6 Kč/m
s tím, že
z přebytku vytvoří rezervu na rozvoj a
obnovu infrastrukturního majetku. (Více
k tomuto bodu v samostatném článku).
■ ZO schválilo směnu pozemků
s doplatkem mezi Obcí Pohled a manželi
H. a J. B. Jde o pozemek obce p. č. 26/6 o
2
výměře 105 m , zahrada, a pozemek
2
manželů B. p. č. 21/8 o výměře 40 m ,
zahrada, vše v k. ú. Pohled, který je užíván
jako veřejná pěší stezka. Směnná smlouva
stanovuje manželům doplatit obci rozdíl
2
2
60 m , tzn. 1 950 Kč (30 Kč/m ). Dohodou
bylo zřízeno předkupní právo pro manžele
B. na pozemku p. č. 21/8.
■ ZO schválilo zřízení věcného břemene
práva chůze a jízdy na pozemcích p. č.
2
49/3 o výměře 609 m , ostatní plochaneplodná půda, a p. č. 69/4 o výměře 177
2
m , orná půda, v k. ú. Simtany pro J. B. a I.
B. za cenu 100 Kč.
■ ZO schválilo pronájem pozemku obce
2
p. č. 678/4 o výměře 805 m , ostatní
plocha-ostatní komunikace a část pozemku
2
p. č. 689/1 o výměře 2 200 m , ostatní
plocha-neplodná půda, vše v k. ú. Pohled
(část zatravněné staré trati u rybníčku
v Becu), společnosti OSIVA a. s.
■ ZO uzavřelo Smlouvu podnájemní
A/2012 mezi Obcí Pohled a Lesním
družstvem ve Štokách na pronájem

pozemků poutního místa Svatá Anna u
Pohledu.
■ ZO uzavřelo Dodatek k nájemní
smlouvě č. 38/2011 pro rok 2012, změna
přílohy č. 1 mezi Obcí Pohled a Lesním
družstvem ve Štokách, který převádí
zvýšené nájemné o 3 000 Kč/ha za rok
2012 jako další členský vklad pro Lesní
družstvo. Toto zvýšené nájemné bude
kompenzováno jednorázovým navýšením
těžby dřeva v roce 2012.
■ ZO uzavřelo Dodatek č. 1 ke smlouvě o
nájmu nemovitosti ze dne 29. 6. 2011
mezi Českou republikou – Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových a
Obcí Pohled. Jedná se o pronájem
2
pozemku p. č. 821 o výměře 227 m ,
ostatní plocha-ostatní komunikace, v k. ú.
Pohled (pozemek za farou, který se obec
marně snaží získat již 9 let). Dochází ke
změně délky nájmu, a to od 1. 7. 2011 do
31. 12. 2014 a dále k regulaci nájemného,
na jehož základě bude obci vrácen
přeplatek 512 Kč.
■ ZO uzavřelo novou smlouvu na dobu
neurčitou o ukládání odpadů na skládce
TKO a TPO-S-003 Ronov nad Sázavou a
Odpadovém hospodářství Ronov nad
Sázavou mezi provozovatelem Městem
Přibyslav a původcem odpadu Obcí
Pohled. Obec Pohled jako smluvní partner
má stanovenou cenu za 1 t směsného
komunálního odpadu na 850 Kč bez DPH.
■ ZO schválilo rozpočtová opatření č. 1,
2, 3/2012, ve kterých jsou příjmy vyšší o
111 391 Kč (daňové příjmy, poplatek za

odnětí z funkce lesa, výtěžek z loterie,
hroby), výdaje jsou vyšší o 259 417 Kč
(příspěvky,
rozhlas,
zabezpečení
bramborárny, oprava veřejného osvětlení,
pořízení kroniky, nákup stolů, laviček,
geometrický plán a znalecký posudek na
pozemky u sv. Anny,...). Ztráta 148 026 Kč
je kryta z výsledku hospodaření minulých
let.
■ ZO rozhodlo o provedení zápisu do V.
dílu kroniky obce ruční formou a zároveň
o vedení pomocné knihy v elektronické
podobě.
■ ZO schválilo žádost Mateřské školy
Pohled o přijetí finančního daru pro
Mateřskou školu Pohled od Mgr. Darji
Vaňkové na nákup učebních pomůcek ve
výši 1000 Kč.
■ ZO vzalo na vědomí dopis ministra
financí Ing. Miroslava Kalouska ze dne 4.
5. 2012, č. j. MF-41204/2012/12-123, ve
kterém byli zastupitelé upozorněni, že se
obec stále nachází mezi obcemi s vyšší
mírou rizika hospodaření. Dopis však
vychází ze stavu finančních prostředků
obce k 31. 12. 2011, který již v současné
době neplatí, protože obec odeslala 23. 2.
2012 další splátku dluhu ve výši 900 000
Kč.
■ ZO vzalo na vědomí podání žádosti
obce na Finanční úřad v Jihlavě o
prominutí zbylé části dluhu ve výši
2 480 000 Kč.

◦•● ZVÝŠENÍ CEN STOČNÉHO●•◦
Zastupitelstvo obce Pohled usnesením č. 2/12 ze dne 22. 5. 2012 stanovilo cenu stočného pro rok 2012 v celkové výši
3
6,00 Kč/m . Stočné se platí vždy v případě, že odpadní vody odtékají do kanalizace obce a dále jsou kanalizací odváděny
vyústěním do vodoteče – řeky Sázavy, na které má obec povolení od vodoprávního úřadu (odbor životního prostředí MěÚ
Havlíčkův Brod). Úplata za odvádění odpadních vod (dále jen stočné) je vybírána na základě ustanovení zákona č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 428/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů. V měsíci září a říjnu 2012 je třeba na obecním úřadě podepsat novou Smlouvu o
připojení na kanalizaci obce, ve které 1 zástupce za nemovitost (jeden z vlastníků) nahlásí počet trvale žijících osob v
domácnosti pro účely stanovení stočného a zároveň se od něj vybere doplatek za stočné v tomto roce.
Níže uvádíme roční směrná čísla potřeby vody stanovená v Příloze č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb., novela 120/2011 Sb.:
1. na jednoho obyvatele bytu s tekoucí studenou vodou mimo byt za rok - 15 m3
2. na jednoho obyvatele bytu bez tekoucí teplé vody (teplé vody na kohoutku) za rok - 25 m3
3. na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku) za rok - 35 m3

◦•● POHLEDSKÝ KOLORIT – POBÍHAJÍCÍ PSI, ZVÍŘECÍ EXKREMENTY A SKLÁDKY
BIOODPADU●•◦
V červnovém čísle loňského roku jsme otiskli příspěvek upozorňující na problematiku volného
pobíhání psů v obci, který se týkal rovněž úklidu po těchto domácích mazlíčcích. Ukazuje se
však, že neměl kýžený účinek. V této souvislosti zastupitelstvo obce důrazně upozorňuje
všechny občany, že podle zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů, je každý chovatel zvířat v zájmovém chovu (tedy příkladně i psa nebo
drůbeže) povinen učinit opatření proti úniku zvířat. Porušení tohoto ustanovení je přestupkem dle
§ 27 odst. 2) písm. f ) a majiteli hrozí dle § 27 odst. 10) písm. c) uvedeného zákona pokuta až 50
000 Kč. Majitel je rovněž povinen zabránit pobíhání zvířat po pozemní komunikaci (v Pohledu se to týká především
drůbeže).
Na znečišťování veřejného prostranství pamatuje zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích. Podle ustanovení § 47 odst. 1)
písm. d) zmíněného zákona se přestupku dopustí každý, kdo znečistí veřejné prostranství (týká se i znečištění veřejného
prostranství vlastním psem, jiným domácím či hospodářským zvířetem apod.) Sankcí za porušení tohoto ustanovení může
být pokuta až do 20 000 Kč.

Dalším nešvarem, na který bychom rádi upozornili, je zakládání nepovolených skládek odpadu a bioodpadu. Nedávno byla
jedna taková skládka na náklady obce zlikvidována na staré trati napravo od cesty k lávce u Anžírovny. Podle ust. § 47
odst. 1) písm. g) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích je přestupkem každé poškození nebo neoprávněné zabrání
veřejného prostranství a rovněž neoprávněné založení skládky nebo odkládání odpadků či odpadů mimo vyhrazená místa.
Za takový přestupek může být občanu uložena pokuta až do 50 000 Kč.
Většina obyvatel naší obce se výše citovanými normami řídí, a proto bychom rádi poděkovali všem, kteří dbají na čistotu
v obci, svá domácí zvířata drží pouze na svých pozemcích a na svých zahrádkách mají vybudované komposty.
Zastupitelé obce Pohled
PODĚKOVÁNÍ A VÝZVA
Zastupitelé obce děkují všem občanům, kteří udržují sekáním pozemky obce, zejména zelené pásy před svými zahradami.
Zároveň vyzýváme ty občany, kteří se nechtějí na jejich údržbě podílet, aby o tom informovali Obecní úřad. Obec zajistí
posečení porostu vlastními prostředky a mechanizací.

◦•● CO NOVÉHO V OBCI ●•◦
ČIŠTĚNÍ SILNIC
Zastupitelé obce děkují za provedení čištění komunikací
společnosti Českomoravský štěrk a. s. provozovna Pohled,
která zajistila kropicím vozem umytí povrchu místních
komunikací po zaplavení vodou a nečistotami z 3. 5. v ulici
Nádražní, V Aleji a Sokolská. (Další informace o průtrži
v Pohledu najdete v článku SDH, v článku ze Simtan,
fotografie pak jsou vyvěšeny na obecním webu).
ÚKLID A ODVOZ LISTÍ Z OBCE
Každoroční nadílku naší staleté aleje se nepodařilo odklidit
na podzim loňského roku. Proto přišel na řadu až jarní úklid,
což má své výhody i nevýhody – po zimě je listí méně, ale
mnohem více váží. V sobotu 24. 3. pomocí nakladače
manželů Rázlových a traktoru s vozem společnosti Osiva
provedlo devět členů Sokola Pohled, řidič pan Pazderka a
manželé Rázlovi odklizení shrabaných hromad v celé obci.
Obec děkuje za výraznou pomoc při úklidu obce.
ÚPRAVY ZELENĚ V AREÁLU SVATÉ ANNY
V souvislosti se záměrem obce získat do svého vlastnictví
areál Svaté Anny byl v zimních měsících proveden průklest
předem označeného lesního porostu (lesním hospodářem)
v okolí vodního příkopu, v části křížové cesty a dále v cípu
lesa před hospodou u Svaté Anny podél lesní cesty
k Polzerovým. Pokáceny a spáleny byly označené stromky
menšího vzrůstu, křivé a suché, dále nálety na krajích
remízu a křoviska bezu. Akci si vzali na starost zastupitelé
obce.
ČISTÁ VYSOČINA 2012
Úklid veřejných prostranství v Pohledu, Simtanech a v okolí
silnic I. a III. tříd proběhl od 13. 4. – 20. 4. 2012. Zapojilo se
celkem 90 občanů, z toho 15 ze Simtan, 75 občanů bylo ze
spolků TJ Sokol, SDH, Mysliveckého sdružení a SRPD.
Celkem se podařilo naplnit 75 pytlů plastového odpadu, 45
pytlů ostatního odpadu, našlo se několik autobaterií a
dokonce jeden monitor u Simtanského rybníka. Všem
zúčastněným patří poděkování za účast a úklid na území
obce i obou katastrů.
NOVÉ LAVIČKY
V dubnu byly zakoupeny tři nové lavičky s kovovou
konstrukcí od spol. Parky ABC, za cenu 15.312 Kč. Výběr
laviček byl svěřen dámské části zastupitelstva. V květnu
byly naistalovány dvě z nich, a to na autobusovou zastávku
a k poště. Za pomoc s betonováním patek a usazením
laviček zastupitelé děkují Patrikovi a Michalovi Švecovým.
Třetí lavička je umístěna u sochy sv. Jana Nepomuckého.
V místě bylo třeba položit kamennou dlažbu, čehož se
brigádně ujal Jaroslav Novotný. Děkujeme.

JSME ČLENY
Obec Pohled byla 15. 3. 2012 na základě žádosti obce
přijata na valné hromadě do Místní akční skupiny Havlíčkův
kraj. Zároveň byl na základě žádostí přijat také TJ Sokol
Pohled a SDH Pohled.
Obec Pohled byla na členské schůzi dne 30. 3. 2012 na
základě žádosti obce přijata za člena Lesního družstva ve
Štokách.
SBÍRKA OŠACENÍ DIAKONIE BROUMOV
Dne 9. a 10. 3. uspořádala obec charitativní sbírku ošacení
pro Diakonii Broumov. Bylo vybráno na 50 pytlů a krabic
s ošacením. Obec těší, že je o sbírku každý rok velký zájem
a že se občané zbavují nepotřebného ošacení právě touto
cestou. Diakonie Broumov zaslala dopis, ve kterém děkuje
všem, kteří se sbírky zúčastnili.
VÁNOČNÍ STROM
Skácení vánočního stromu před obecním úřadem se
uskutečnilo až 25. 5. Důvodem bylo nejen to, že strom byl
stále svěží, ale také zahnízdění hrdličky zahradní.
KOUPĚ STOLŮ PRO POTŘEBY OBCE A SPOLKŮ
Zastupitelstvo obce se rozhodlo zakoupit 16 ks
restauračních stolů s železnou konstrukcí a s dřevěnou
deskou o rozměrech 120x80x78 cm za celkovou cenu 9 280
Kč. Stoly nahradí na venkovní akce obce i spolků staré stoly
ze základní školy, které jsou rozměrově nevyhovující,
napadené červotočem a často v neuspokojivém stavu.
DOTACE Z PROGRAMU NA OBNOVU VENKOVA
Obci bude na základě podané žádosti poskytnuta dotace ve
výši 107 000 Kč z Programu rozvoje venkova Vysočiny.
Dotace bude použita na opravu ulice Zahradní I – 2. etapa.
Realizace proběhne na podzim 2012.
ÚPRAVY STARÉ TRATI
V listopadu loňského roku obec získala koupí do svého
2
vlastnictví pozemek p. č. 689/1 o výměře 16 440 m , který
je tvořen železničním tělesem staré trati. Jedná se o
zalesněný úsek nad řekou Sázavou a skálou pod
zemědělským areálem Osivy, až ke křížení s novou tratí.
V zimních měsících zde byly brigádně zastupitelstvem obce
odstraněny náletové dřeviny a pak nastoupila mechanizace
Českomoravských štěrkoven. Pan Jan Novotný provedl
základní úpravu terénu, neboť část trati před lesním
úsekem sloužila jako skládka biologického odpadu (ovšem i
dalšího jiného). Záměrem obce je dokončit úpravu zeleně
v období vegetačního klidu, terénní úpravy a připravit

pozemek na využití pro potřeby veřejnosti, neboť jde o
jedno ze zajímavých míst v nejbližším okolí obce.

RUŠENÍ NOČNÍHO KLIDU NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI
S blížící se zábavou na fotbalovém hřišti byly zastupitelstvu
obce předneseny stížnosti několika občanů z ulice Sokolská
týkající se nadměrné hlučnosti zábavy v minulém roce a
dále rušení nočního klidu o víkendech, jejichž původcem
jsou návštěvníci fotbalového stánku. Jelikož jde o objekt
umístěný na soukromém pozemku TJ Sokol v jeho
soukromém vlastnictví, byla celá záležitost projednána na
schůzi vedení TJ Sokol dne 5. 6. 2012, na níž byli přítomni
někteří občané ulice Sokolská i 4 zastupitelé obce. Zástupci
TJ Sokol přislíbili nápravu – omezení pohybu osob po 22:00
mimo stánek, omezení nočních akcí vůbec, dále snížení
ozvučení kapel v době pořádání zábavy a natočení pódia
směrem do hřiště, nikoli do ulice Sokolská.

AREÁL SVATÉ ANNY
Zastupitelstvo obce bude na svém zasedání 25. 6. 2012
mimo jiné projednávat problematiku získání podílů na
pozemcích ve spoluvlastnictví 35 měst, městysů a obcí
v areálu Svaté Anny do vlastnictví obce. Tímto záměrem se
zastupitelstvo zbývá již od roku 2008, kdy byly připravovány
první varianty získání pozemků. V průběhu let z několika
návrhů vykrystalizovala varianta směny pozemků ve
vlastnictví obce (lesní porost o výměře 2,5 ha v Simtanech)
za pozemky o stejné výměře u Svaté Anny. Zbývající část
pozemků v areálu o výměře 1,5 ha se obec bude snažit
odkoupit za ceny dle znaleckého posudku od všech 35
spoluvlastníků.
Důvodem směny a koupě pozemků je záměr obce o
revitalizaci celého areálu poutního místa (nikoli samotného
kostela, ten je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti
Pohled), o úpravu okolí pramene vody a okolí kostela sv.
Anny s možností získat finanční dotace jako vlastník
pozemků areálu.
DOKONČENÍ OPRAV KOSTELA SV. ANNY
V dubnu 2012 bylo za pomoci farníků postaveno lešení na
poslední třetině kostela. V následujících týdnech byly
provedeny opravy fasády a štukových prvků kostela sv.
Anny firmou Štukatérství Krejčí ze Štoků a zednictvím Milan
Musil z Přibyslavi. Nátěr fasád bude realizován dle počasí a
stavu proschnutí omítek zřejmě v první polovině měsíce
července tak, aby si na svatoanenskou pouť mohli
návštěvníci i samotní Pohledští areál prohlédnout v plné
kráse. Celkové letošní náklady na opravu, na kterých se
podílí
Kraj
Vysočina,
Ministerstvo
kultury
ČR,
Římskokatolická farnost Pohled a Obec Pohled, budou činit
cca 450 000 Kč.

******************************************************************************************
◦•● ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY ●•◦
■ V lednu v naší mateřské škole proběhla preventivní akce Policie ČR pod vedením paní Pátkové, která dětem vysvětlila

nejen jak se mají chovat na silnici, ale i v situaci, kdy je osloví cizí člověk. Paní policistka dětem dovezla na ukázku
pomůcky k práci policisty, jako jsou policejní pouta apod. V tomto měsíci se děti měly možnost seznámit také s vážnou
hudbou při hudebním představení, které proběhlo v mateřské škole. V dalších měsících následovalo několik divadelních
představení v kulturním domě v Havlíčkově Brodě.
■ V březnu naše děti společně spolu se žáky základních škol přivítaly
nové občánky z naší obce.
■ V měsíci dubnu se děti zúčastnily soutěže o velikonoční vajíčko, ve
které získaly první místo v kategorii dětí, následně v květnu na
pohádkovém týdnu Dospělí dětem byl oceněn výtvarný počin našich dětí
- chaloupka na kuřích nožkách (viz foto). Děti za obě soutěže získaly
nejen sladké odměny ale i pexesa a vstupenky na divadelní představení.
■ 10. a 11.dubna proběhl zápis do naší mateřské školy. K předškolnímu
vzdělávání bylo přijato 8 dětí, ve 3 případech bylo správní řízení
přerušeno.
■ V letošním školním roce ukončí docházku do naší mateřské školy 8
dětí, které přejdou k dalšímu vzdělávání do základních škol v Havlíčkově
Brodě a České Bělé.
■ Jako každý rok nás čeká školní výlet, na který pojedeme 19. června do
obory ve Žlebech.
■ Mateřská školka děkuje za tyto sponzorské dary: panu Sobotkovi za kopírku a papíry a Darje Vaňkové za finanční dar na
učební pomůcky.
■ PROVOZ ŠKOLKY: Školní rok letos ukončíme 27.července, v měsíci srpnu bude mateřská škola uzavřena.
Hody hody doprovody…
KZM Přibyslav ve spolupráci s akční skupinou ŽENY MAS Havlíčkův kraj uspořádalo v dubnu putovní jarní výstavu
spojenou se soutěží O nejkrásnější velikonoční vajíčko, které se zúčastnila i naše mateřská škola a několik žen i dětí
z Pohledu a Simtan.
Na výstavě se sešlo 25 vystavovatelů a navštívilo ji více než 500 návštěvníků, kteří odevzdali „tomu svému vajíčku“ 484
platných hlasů. Organizátoři se nakonec rozhodli vyhlásit 2 kategorie:

Mezi dospělými se na prvních třech místech umístily obec Stříbrné Hory, KVC Harmonie Přibyslav a obec Dlouhá Ves.
Mezi dětskými účastníky byli nejlepší Mateřská škola Pohled, Školní klub a školní družina Přibyslav, Základní škola a
Mateřská škola Oudoleň. Pohledské školce proto patří velká gratulace i uznání za originální nápad. (Oceněné vajíčko
můžete vidět na fotografii výše).
Slavnostní předání ocenění proběhlo v sobotu 5. května 2012 v Kurfürstově domě v Přibyslavi.

******************************************************************************************
◦•● VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ ●•◦
Letošní vítání občánků narozených v
roce 2011 se uskutečnilo v sobotu 31.
3.
v klubovně hasičské zbrojnice.
Nejdříve s básničkami vystoupily děti
z mateřské školky, školačky pak
zahrály na flétny a klavír. Starosta
obce po tomto programu slavnostně
přivítal
Tadeáška
Gašparoviče,
Matyáška Čejku, Vojtíška Janáka,
Aničku Neubauerovou a Michálka
Fialu (v tomto pořadí jsou děti
zachyceny i na snímcích). Dokud byli
špunti u maminek, probíhalo vše v
naprostém pořádku, když však přišla
řada na focení v kolébce, mrňousové
se většinou rozplakali. Po tomto
trápení následoval slavnostní přípitek
a focení rodinek u kolébky spolu
s rodinnými příslušníky.

******************************************************************************************
◦•● Z POHLEDSKÉ FARNOSTI ●•◦
■ V květnu jsme mezi námi přivítali nového duchovního správce, čerstvě vysvěceného kněze želivské kanonie P. Damiána

Kristiána Vrchovského, OPraem, který zároveň vykonává službu kaplana v Havlíčkově Brodě a spravuje také farnost
Šlapánov. Na něj se mohou lidé obracet ve věcech udělování svátostí a vysluhování mší sv. (kontaktní informace na
vývěsce). Nedělní bohoslužby začínají nově v 9:00, páteční v 16:30. Naším oficiálním administrátorem ve věcech
materiálních se však stal brodský děkan P. Hroznata Pavel Adamec, OPraem.
■ Velikonoční svátky farnost završila skromnou, leč vydařenou oslavou Slavnosti Těla a Krve Páně v neděli 10. 6. Dík patří
zejména drůžičkám ze Ždírce, Dvorka a Dlouhé Vsi, ministrantům ze Dvorka a Bartoušova, paní varhanici a paní Machové
za výzdobu. Tato eucharistická pobožnost mimo jiné ukázala, co by z pohledské farnosti zbylo, nebýt věřících z okolních
obcí.
■ V rámci rozhlasového pořadu Letokruhy kraje bude na ČRo Hradec Králové dne 16. 6. v 18:30 představeno naše
poutnické místo.
■ Program letošní pouti není ještě přesně znám. Odpolední mši sv. ve čtvrtek 26. 7. by měl dle předběžných informací
předsedat diecézní biskup Mons. Jan Vokál. V rámci pouti bude zahájena sbírka na obnovu venkovního liturgického
prostoru (předběžná cena 200 tis. Kč.). Dá-li Pán Bůh, kostelík bude osazen novým ozvučením interiéru i venkovního
oltáře (rozpočtováno na cca 35 tis. Kč.).
■ Zveme všechny rovněž na tradiční poutní koncert v sobotu 28. 7., na němž vystoupí František Petr a hosté. Přivítáme
také jakýkoli další nápad, jak ozvláštnit průběh nastávající poutní sezóny.

■ Velkou výzvou pro naše společenství je konsolidace farní rady, aby se důležitá rozhodnutí mohla podrobovat širší

diskuzi. Čelíme totiž nelehkým úkolům pokusit se pokračovat v záchranných pracích na farním kostele (jenž byl pro tento
rok vyřazen z dotačního programu Ministerstva kultury ČR) i v interiéru Sv. Anny, a to v situaci, kdy farnost byla připravena
o veškerý nesakrální majetek.
To jsme se pokusili rovněž
Obec Pohled srdečně zve všechny občany
vylíčit v otevřeném dopise
na výstavu starých fotografií
našemu
biskupovi.
z pohledského obecního archivu nazvanou
Navzdory všem obtížím je
třeba připomenout jeho
VÝSTAVA NA FAŘE,
slova,
jak
velikým
a
nesamozřejmým darem je
která se uskuteční v době konání pohledské pouti
přítomnost
Krista
ve
svatostánku kostela a kněze
v sobotu 28. 7. a v neděli 29. 7., vždy od 9:00 do 16:30
ve farnosti jako je Pohled.
Jan Novotný ml.

ve velkém sále v prvním patře fary.
Návštěvníci si budou moci zároveň prohlédnout celou farní budovu.

◦•● Z ČINNOSTI SPOLKŮ ●•◦
HASIČI
■ Jako každý rok jsme i letos uspořádali
dětský
maškarní
ples.
Kvůli
nefungujícímu topení v zámku jsme
však
karneval
museli
napoprvé
přesunout. Bohužel ani v náhradním
termínu počasí venku moc nepřálo a tak
se děti v tělocvičně musely zahřát tancem a při soutěžích.
Posledního karnevalu pořádaného v pohledském zámku se
zúčastnilo přes 50 masek z Pohledu i okolí.
■ Čistá Vysočina: v pátek 13. dubna vyrazili dospělí
vybaveni reflexními vestami, rukavicemi a barevnými pytli
podél silnice od kravína až nad lom, aby do žlutých pytlů
vysbírali plasty a do modrých ostatní odpadky. V sobotu 14.
dubna hasičské děti ve spolupráci se SRPD uklidily
prostranství ve středu obce, dětské hřiště, cestu k nádraží,
cestu „pod strání“ a park. Naši členové ze Simtan uklízeli
silnici mezi Simtany a Stříbrnými Horami. Člověku až
zůstává stát rozum nad tím, co jsou spoluobčané schopni
do přírody vyhodit. Kromě „klasických“ odpadků jsme našli i
televizor, koberce nebo dětský kočárek.
■ Další každoroční akcí je sběr kamení, kterého se kromě
dospělých zúčastnily i starší děti. Sebrali jsme kameny
z polí Osiva a.s. okolo koupaliště a mezi koupalištěm a
Simtany.
■ Na začátku května jsme provětrali zásahovou techniku.
Po odpolední průtrži mračen spojené s krupobitím ve čtvrtek
3. května 2012 došlo v obci k zatopení několika sklepů.
Výjezdové družstvo bylo starostou obce povoláno na pomoc
s odčerpáváním vody v Pohledu i Simtanech (viz foto).
Naši členové čerpali vodu ze sklepů u Polzerových a
Hladíkových v Nádražní ulici, dále u Kaňkovských a Štoků
v Sokolské ulici a v Simtanech u Váchů. V pátek 4. května
pak ještě byla kalovým čerpadlem odčerpána voda
v myslivecké klubovně a ze zatopených studní u Polzerů a
u Jůzlů v Nádražní ulici. Velitelem zásahu byl Milan Pátek,
dále zasahovalo 9 členů SDH.
■ V květnu 2012 oslavil krásné 90. narozeniny náš
nejstarší člen a zároveň jeden z nejstarších občanů
Pohledu – pan Fikar. Pan Fikar se stále těší dobrému zdraví
a zajímá se o veškeré dění kolem sebe. Přejeme mu pevné
zdraví a hodně sil do dalších let.
■ Květen byl, jako každoročně, plný soutěží - každý víkend
minimálně jedna. To samé nás čeká i nyní, v červnu.
V sobotu 5. května se děti zúčastnily obvodového kola hry
Plamen v Dolní Krupé. Na soutěži nás reprezentovala 4
družstva: starší (v letošním roce jako nováček v této
kategorii), mladší A (ostřílení borci), mladší B (kombinace

prvňáčků a největších školkových dětí), přípravka (školkové
děti). Družstva starších a mladší A jeli navázat na perfektní
výsledky z podzimního kola, které se do soutěže také
započítávají. Mladší B měli hlavně nasbírat nějaké
zkušenosti z opravdové soutěže a přípravka měla za úkol
předvést větším kamarádům, co dokážou děti ze školky.
Družstvo mladší A předvedlo perfektní výkon, a i přes malé
zaváhání ve štafetě 4x60 m, obsadilo 1. místo, což
znamenalo postup do okresního kola. Mladší B skončili na
8. místě z 9 družstev. Úspěchem je už to, že na své první
soutěži neskončily úplně poslední. Starší se v nové
kategorii teprve „rozkoukávají“, a proto pro nás bylo velkým
překvapením celkové 3. místo ze 7 startujících. Přípravka
opět sklidila obrovský potlesk a za své snažení si děti
odvezly krásný dort, který byl tak velký, že by ho bez
pomoci členů z ostatních našich družstev ani nedokázaly
sníst.

■ V sobotu 19. května se v hasičském areálu na Dukle
v Havlíčkově Brodě utkala nejlepší dětská družstva
z celého okresu. Nás reprezentoval A tým ve složení Péťa
Eis, Eliška a Hanička Jůzlovi, Šárka Langerová, Adélka a
Bára Langpaulovi, Monča a Soňa Ondráčkovi, Lea Pátková
a Terezka Teclová. Tento tým se na okres dostal už vloni,
kdy soutěžil tak trochu ve stínu svých starších kamarádů.
Letos chtěli ukázat, že i oni mají na to, aby se dostali na
bednu, ale bohužel sobota nepřála favoritům, takže ani nám
ne. Útok na většině soutěží rozhoduje, a bohužel pro nás
tomu tak bylo i na této soutěži. Malé zaváhání a následná
chybička způsobily, že jsme v útoku měli neplatný pokus,

což nás v celkovém hodnocení posunulo až na nepopulární travnatém hřišti, ale k terčům vede úzká ulička mezi domy.
Naši mladíci byli 3. z 11 družstev.
4. místo.
■ V letošním roce odstartovalo Havlíčkobrodské turné ■ V neděli 10. června se konalo 3. kolo dětského turné u
mladých hasičů v požárním útoku. Turné se skládá z 5 nás v Pohledu. Nikomu jistě neuniklo, že to bylo na
závodů. První kolo se odehrálo v neděli 20. května v České prostranství ve středu obce. Už loňský ročník ukázal, že
Bělé. Tým A byl nabuzen neúspěchem z předešlého dne a počasí nás dokáže nemile překvapit. Jenže vloni bouřka
na českobělské fotbalové hřiště přijel s tím, že to ostatním sice rychle přišla, ale také rychle odešla. Letos nás
nandá. A taky nandal. Hlasatel nemohl věřit vlastním uším a z postele skoro tahalo sluníčko, ale těsně před začátkem
několikrát si nechal zopakovat, jaký že to ti Pohleďáci měli soutěže začalo pršet a pršelo a pršelo a pršelo... až do
čas. Opravdu to bylo 15,68 sec, což znamenalo ukončení soutěže. Sjelo se k nám 44 družstev – 24
bezkonkurenčně 1. místo z 19 družstev. Ani starší si nevedli v kategorii mladších a 20 v kategorii starších. Pohled
špatně – ze 17 družstev skončili na 7. místě s časem 20,25 reprezentovala 2 družstva v kategorii mladších a 1 družstvo
starších. Starší si na turné drží zhruba střed, v Pohledu jim
sec.
■ V sobotu 26. května se družstva žen i mužů zúčastnila patřilo 12. místo. Mladší A, po předchozích dvou závodech
okrskové soutěže dospělých ve Stříbrných Horách. Ženy suverénní lídři, trošku zaváhali a pustili před sebe Čachotín.
Na domácí půdě se
si oproti loňskému
se svým prvním
roku
polepšily,
soutěžním útokem
obsadily 3. místo
předvedl i B tým. Na
ze 6
družstev.
to, že naše děti byly
Mnohem větším
nejmladší, se jim
překvapením byl
soutěž
opravdu
ale
výsledek
povedla – 13. místo
mužů. Pravidelný
je toho důkazem.
trénink a velké
■ Do prázdnin ještě
odhodlání
odpočívat
přinesly ovoce a
nebudeme,
čeká
tak
pohár
nás
Setkání
bronzové
barvy
hasičských přípravek
ze
soutěže
v Břehách
u
přivezli i muži.
Přelouče,
okresní
Ano, je to tak –
kolo
dospělých
muži
jsou
3.
v Havlíčkově Brodě,
v okrsku!!!
minitábor na kolech
Porazili
15
pořádaný
ve
družstev,
před
spolupráci se SRPD
sebe pustili jenom
a první prázdninový
2 týmy ze Žižkova
pátek noční pohár
Pole. Muži si
tímto výkonem zajistili postup do okresního kola, které se v Habrech, kterého se zúčastní muži a ženy.
■ Na závěr bych jménem hasičů ráda poděkovala
koná 23. června v Havlíčkově Brodě.
■ V neděli 3. června pokračovalo dětské turné soutěží sponzorům a všem, kteří nás podporují. Na pohledskou
v Bačkově, kde mladší A opět nenalezli konkurenci a před soutěž nám finanční částkou přispěli Osiva a. s., Stavebniny
sebe nepustili žádné z dalších 20 družstev. Starší skončili Hladík s.r.o. a Advokátní kancelář Mgr. Daria Vaňková
Havlíčkův Brod a Ždírec nad Doubravou. Ceny pro
11. z 20.
■ V sobotu 9. června jsme pro členy i ostatní občany soutěžící dále věnovali VELOSERVIS s.r.o., Poštovní
uspořádali zájezd na severní Moravu. Účastníci se spořitelna, Česká spořitelna, HBH odpady s.r.o., VČE –
dozvěděli spoustu zajímavých informací o štole ve Staříči, montáže, CoraHB autodíly, Citelum a. s. a Signum Print.
ve které bylo velmi názorně ukázáno, jak těžká je práce Vodu zajistila společnost Zempol s.r.o. a pan Novotný.
v dolech. V Kopřivnici v Technickém muzeu Tatra se ženy Základnu, káď a časomíru nám zapůjčilo SDH Česká Bělá,
pokochaly starými auty co se vzhledu týče a muži přetlakový ventil SDH Veselý Žďár. Vodu na tréninky
prozkoumaly veškeré technické detaily starých „tatrovek“. pravidelně zajišťuje Českomoravský štěrk a. s. Nesmím
Posledním místem výletu byla prohlídka zámku v Kroměříži, zapomenout na Obec Pohled, bez jejíž podpory bychom
nejzvědavější si mohli prohlédnout město z ptačí nemohli fungovat. DĚKUJEME.
Aneta Kudlová
perspektivy, čili z věže zámku s více než 200 schody.
■ Družstvo mužů mělo v sobotu jiný cíl – místo na Moravu
vyrazili na pohár do Olešenky. V Olešence se „nenabírá“
z kádě, ale saje přímo z rybníka, neběží se po krásném
_________________________________________________________________________________________________
TJ SOKOL
Áčko
Kolo před koncem jarní části soutěže se
pohledské Áčko drží na 8. pozici 1.A třídy s 31
body a skóre 35:50. Tuto neděli 17. 6. čeká
Áčko poslední zápas s Bedřichovem od
16:30 na domácím hřišti. Kluci mají za
podzimní část na kontě 9 výher (z toho nejvíce
těší „bůra“ 5:0 nad havlíčkobrodským

Béčkem), 4 remízy a 12 proher, z nichž se tým
nejméně předvedl při derby v Přibyslavi, kde
odjížděl s rancem 5:1 pro domácí. Ze zbylých
zápasů příjemně překvapila remíza s Dobronínem
na jeho hřišti 1:1. V jarní části se gólově dařilo
Radku Zichovi, který v zápase s Havl. Brodem
vstřelil hattrick.
■ Celou podzimní i jarní část Áčko vedl trenér

Miroslav Krpálek. Vedoucím mužstva byla až do zápasu
z Ledčí n/S. Dana Kunášková, kterou po narození malé
Anetky nahradil Petr Sobotka. Daně i Vlastovi Pospíchalovi
ještě jednou gratulujeme k narození potomka.
■ 10. 6. oslavil 75. narozeniny pan František Novák,
dlouholetý sekretář oddílu TJ Sokol. Přejeme mu do dalších
let mnoho zdraví a spoustu životního elánu.
Béčko
Pohledské Béčko si po loňském 4. místě na konci jarní
soutěže 2010/2011 o dost pohoršilo. Letošní jaro se
pohybuje v 2. půlce tabulky, momentálně na 10. místě s 29
body a skóre 48:58. Pohledem na skóre však zjistíme, že
Béčko nastřílelo o 13 branek více než A tým! Hoši nasbírali
8 výher, 5 remíz a 11 proher. Nejvíce mrzí podzimní
ostudná porážka ve Věžnici 11:1, kterou však Béčko na jaře
doma oplatilo – Věžnice odjela s porážkou 4:1. Nejvyšší
jarní výhrou byla nakládačka 5:0, se kterou odjížděl Keřkov.
Tuto sobotu 16. 6. se B tým utká doma s Novou Vsí u
Světlé, začátek utkání v 16:30, když podzimní utkání
v Nové Vsi skončilo porážkou domácích 1:7. Příští týden
Béčko zakončí jarní část v sobotu 23.6. na hřišti v Dolním
Městě.
Dorost
Dorostu se v jarní části soutěže příliš nedaří. V soutěžním
ročníku 2011/2012 získal 3 výhry, 1 remízu a utržil 11
proher při skóre 15:45. Za zmínku stojí pouze remíza na
domácím hřišti s Dlouhou Vsí 2:2, kdy proměnil Michal Švec

a Fanda Hladík. V tabulce Okresního přeboru se tak dorost
nachází na poslední příčce. Poslední utkání odehraje na
hřišti Habrů v sobotu 16. 6. od 11:15.
Pozvánky
Na sobotu 21. 7. TJ Sokol připravuje na fotbalovém hřišti
tradiční turnaj v malé kopané. Prezentace mužstev
proběhne v 8:00, turnaj začíná v 9:00.
O týden později, na pohledskou pouť, v sobotu 28. 7. se
v areálu fotbalového hřiště uskuteční pouťová rocková
zábava se skupinami VOSA rock a MORAVA. Začátek ve
20:00. Všechny spoluobčany tímto srdečně zveme.
Brigády
Členové TJ Sokol se účastnili jarního úklidu a nakládání listí
(9 členů) a stejně jako minulý rok akce Čistá Vysočina, kdy
A a B tým (13 lidí) sbíral odpadky podél silnice I/34 od firmy
Dvořák až k autobusové zastávce nad Krátkou Vsí (4,1 km)
a dorost (9 členů) u silnice III. třídy z Rouštan k zastávce u
samoty Pohlreichových u Ždírce (1,2 km). Lukáš Sobotka a
David Klement provedli úpravu zeleně ve východní části
hřiště směrem do ul. Sokolská sestříháním smrkových větví.
Na hřišti je kromě pravidelného sečení, které provádí každý
pátek pan František Růžička, a kropení, o které se stará
Jan Bořil, připravována řada dalších úprav. Plánováno je
srovnání navezené zeminy v západní části hřiště za bránou
pomocí mechanizace a následné osetí. Členy Sokola čeká
v této sezóně také brigáda na dokončení plotu i branky a
zabudování laviček pro diváky pod Žákovými.

ZAHRÁDKÁŘI
V sobotu 28. a v neděli 29. července uspořádají pohledští zahrádkáři v zámku opět tradiční výstavu květin. I když
v těchto dnech ještě není počet vystavovatelů přesně znám, většina jich už svoji účast potvrdila. Podle sdělení
předsedy sdružení Ing. Jiráska bude opět k vidění sortiment růží z Malochýna a jiřin z Křižanova. Návštěvníci si
budou moci prohlédnout také gladioly z Třebíče a zakoupit třeba skalničky, fuchsie, vřesy nebo jehličnany. Ke
koupi bude přirozeně i řada dalších rostlin a kromě nich také keramika. Novinkou letošní výstavy by měla být expozice
sušených rostlin pěstitele z Litovle, který květiny a trávy sám pěstuje, suší i aranžuje. Další novinkou bude prodej léčivých
čajů a mastí vystavovatele z Hodonína. Organizace výstavy a kontakt s vystavovateli leží především na bedrech předsedy
Ing. Petra Jiráska, ale fyzickou práci spojenou s přípravou výstavních prostor jeden člověk zvládnout nemůže, k tomu je
dobrá každá pomocná ruka. Letos se bude výstava připravovat v úterý 24. 7. od 16:00. Výbor svazu se proto obrací
na všechny členy, kteří mohou pomoci, aby se tento den příprav v zámku zúčastnili.
V rámci příprav na výstavu řeší v současnosti výbor svazu společně se starostou obce Ing. Klementem problém se
záchody, které jsou kvůli nefunkčnímu splachování mimo provoz. Podle informací Ing. Jiráska by však mělo být do výstavy
vše v pořádku.
Zahrádkáři zorganizovali pro své členy v květnu výlet na výstavu Hobby v Českých Budějovicích. Podle slov předsedy byl o
zájezd tak velký zájem, že tentokrát ani nebylo nutné jej inzerovat v obchodě u Hladíků. Členové svazu i případní další
zájemci se již teď mohou těšit na podzimní zájezd. 15. září se pojede do jahodárny Vraňany, kde kromě jahod budou ke
koupi i okrasné keře a ovocné stromky. Na programu je ještě exkurze ve firmě na zpracování koření v Mělnické Vrutici a
možná i návštěva sklepů zámeckého vinařství v Mělníku.
Jitka Neuwirthová

JARO A LÉTO SE SRPD
■ Letošní sezónu jsme zahájili
velikonočním pletením z pedigu.
Pletení vajíček se zúčastnilo asi 15
osob.
■ Dne 14. 4. jsme se zapojili do
akce Čistá Vysočina zaměřené na
úklid obce a okolí. Tímto chceme
poděkovat všem dětem, rodičům i
prarodičům, kteří se této akce
zúčastnili.
■ Dne 30. 4. jsme uspořádali
tradiční pálení čarodějnic. Děti si
zasoutěžily, zatančily a na celé
jejich čarodějnické rejdění dohlížel
ze svého křesla Velký čaroděj.
Krásnou tečkou celého večera byla
ohňová show, kterou nám předvedla
skupina z Polné.

■ Dětský den byl původně
naplánován na 2. 6., ale z důvodu
nepříznivé předpovědi počasí jsme
tuto akci přesunuli na sobotu 23. 6.
Dětské odpoledne začne ve 14:00.
Děti a rodiče čeká řada zajímavých
soutěží a her ve spolupráci se SDH,
TJ Sokol a Obcí Pohled. Na večer je
připraveno
překvapení.
Tímto
srdečně zveme všechny děti, rodiče
a spoluobčany naší obce.
■ 5. - 8. 7. SRPD společně s SDH
uspořádá
cyklistický
výlet
do
Sázavy.
■ Dne 8. 9. si dovolujeme pozvat
rodiče s dětmi na výlet do Litomyšle.
Podíváme se zde na výstavu hraček
a zároveň si můžeme prohlédnout
historickou expozici zámku. Přihlásit

se můžete do konce července ve školce u p. Štrálové nebo
v prodejně u Hladíků. Podrobnosti se dočtete na plakátech.
■ Na září pro děti připravujeme jednu novinku, kterou je
Pohádkový les, určitě se tedy máte na co těšit.
Andrea Langerová

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
■ Myslivci ani letos nezahálejí. V březnu pomáhali v obci
Pohled s vyřezáváním náletů dřevin u cesty od Jeliňáku k
Polzerovým. V obci Stříbrné Hory dosázeli v lese, který si v
loni vzali pod patronaci, zaschlé malé smrčky. Během
měsíce dubna pomáhali při sběru kamení na polích Osivy a
také u soukromého zemědělce pana Jaroše z Cibotína. V
polovině dubna se členové sdružení zapojili do akce Čistá
Vysočina a vyčistili úsek silnice I/19 z Pohledu do Simtan,
přičemž největší údiv sklidil vyhozený monitor počítače na
břehu Simtanského rybníka.
■ Myslivci se pustili i do zvelebování vlastní honitby, která
má výměru 1326 ha a rozkládá se na katastrech obcí
Pohled, Simtany, Stříbrné Hory a části katastru Ždírce a
Kyjova. Po celé honitbě členové sdružení rozmístí v
průběhu měsíce června a července 13 ks napajedel pro
zvěř. V této době probíhá kladení srnčat u srnčí a daňčat u
daňčí zvěře.
■ Velké ztráty na zvěři způsobuje nadměrná doprava na
hlavních silničních tazích, kde se myslivci často setkávají
také s uhynulými sraženými kusy zvěře. Proto před několika
lety myslivci přistoupili k umístění pachových ohradníků
kolem těchto hlavních tahů v honitbě (z Pohledu na Krátkou
Ves, na Havlíčkův Brod a Stříbrné Hory), které by ztráty na
zvěři snížily. V těchto místech, kde jsou instalovány, ke
střetu se zvěří dochází opravdu velmi zřídka, více kusů je
ale sraženo právě mimo ně, kdy je zvěř obchází. Myslivci by
tímto rádi poděkovali všem, kteří při procházkách nacházejí
náhodně uhynulou či sraženou zvěř a členům mysliveckého
sdružení ji nahlásí.

■ Sdružení nezapomíná ani na simtanské kapry. Kromě
jejich pravidelného přikrmování, které obstarává během
roku pan Jan Nimmertondl, myslivci na jaře zakoupili 2 q
kapří násady na další rok. Určitě se už nyní můžeme těšit
na podzimní výlov.
■ Po přívalovém dešti 3. 5., kdy se voda valila přes celou
obrovskou zelenou náves ve středu obce, se přívaly vody
zbrzdily o starou budovu velkostatku, kde je umístěna nejen
obecní garáž, ale i myslivecká klubovna (nedávno
přestavěná). Vody na podlaze bylo asi 15 centimetrů, a tak
myslivcům nezbylo nic jiného, než hned následující den
uspořádat brigádu, bahno vyklidit, klubovnu vyčistit a
vysušit.

KLUB DŮCHODCŮ
má v novém roce stejný termín pravidelných schůzek –
první středu v měsíci. Začátkem roku přišli i noví členové,
takže klub má v současnosti 41 členů.
Program schůzek bývá pestrý (cestování, beseda o čaji
spojená s jeho ochutnávkou apod.), ale je potěšením vidět i
to, že se lidé baví mezi sebou.
Spolu se Zahrádkářským svazem jsme 27. 4. jako každý rok
uspořádali zájezd na divadelní představení do Přibyslavi.
Také my každý rok pořádáme zájezd za památkami.
Tentokrát jsme 31. 5. navštívili zámek Náměšť na Hané a
po obědě jsme odjeli do městečka Čechy pod Kosířem.
Tam jsme měli původně navštívit zámek, ten je bohužel
v rekonstrukci, a tak jsme si zamluvili návštěvu soukromého
muzea koňských kočárů. Byla to moc pěkná náhrada, navíc
jsme si mohli prohlédnout i zámecký park, který je volně
přístupný. Počasí nám přálo a řidič pan Mestek ze Štoků
nás spolehlivě dovezl z výletu domů.
Schůzka před prázdninami se konala tradičně na hřišti, kde
nám Pavel Pokorný připravil voňavé opékané klobásy.
Letos vyšlo i počasí (na rozdíl od loňského roku), takže šlo
o posezení velmi příjemné. Popřáli jsme si hezké prázdniny
a v září se opět sejdeme na další schůzce.
Marie Machová

******************************************************************************************
◦•● ZPRÁVY ZE SIMTAN ●•◦
ČARODĚJNICE
Letos jako každý rok jsme se sešli 30. 4. na pálení čarodějnic. Ty letošní byly sice komornější, ale přesto se nás slétlo
dostatečné množství. Počasí nám přálo a občerstvení bylo také zajištěno. Čekalo nás také překvapení v podobě vzlétnutí
motorového padákového kluzáku. Zvláště děti byly spokojeny, vyhazovaly zapálená košťata do výšky a chtěly vidět
nějakou tu čarodějnici. Za teplé noci se nikomu nechtělo domů, a tak jsme odcházeli až po dohoření ohně, což bylo dlouho
po půlnoci. Jsem ráda, že se nás každým rokem schází více a tato jarní tradice tak bude doufám zachována.
POVODEŇ 3. 5. 2012
Bohužel také letos nám nadělal problémy přívalový déšť. Je
to jen půl roku, co se Simtany přehnal velmi podobný, a tak
nikdo neočekával, že brzy přijde další záplava.
Po příjezdu domu, kdy v rádiu hlásili v Novém Městě na
Moravě krupobití a velký déšť se během 10 minut zatáhla
obloha i nad Simtany a začala "mela". Padaly kroupy a velké
množství vody, které bohužel okolní louky a pole nepobraly.
Pršelo asi od 16:00 do 16:45 a dle údajů
hydrometeorologických stanic za tu dobu spadlo 60 mm
2
2
srážek/m , tj. 60 l/m . Tak se stalo, že některým z nás
protékala zahradou přímo řeka (u Hejkalů, kolem
Janovských), která byla velmi divoká. Koryto Simtanského
potoka vodu nestačilo pobrat, a tak se potok rozlil po celé
vsi.
Někteří z nás měli plné sklepy i dvory, naštěstí do
domácnosti se voda nikde nedostala. Přesto napáchala
hodně škody jak materiální tak psychické.
Chci poděkovat všem, kteří pomáhali při povodni a také těm,

kteří se po opadnutí vody podíleli na úklidu obce.
Stav problémových míst na Simtanském potoce byl projednán na místním šetření se zástupci Povodí Vltavy a zástupci
odboru Životního prostředí MěÚ.
O tom, jak hrozivě situace v Simtanech vypadala, se můžete přesvědčit na obecním webu, kde jsou v záložce „Simtany“
zveřejněny fotografie povodně pořízené obyvateli obce.
Marie Kotoučová

Z POLICEJNÍHO ZÁPISNÍKU
Policie ČR Obvodní oddělení Přibyslav v období od března do konce května 2012 šetřila pouze dva trestné činy
spáchané na katastrálním území obce Pohled.
■ 15. března oznámil řidič kamionu krádež motorové nafty, ke které došlo na odstavné ploše u silnice č. I/34
nedaleko Svaté Anny. Pachatelé využili odpočinku řidiče, který spal v kabině kamionu, a po vylomení uzávěru
nádrže odčerpali cca 250 litrů nafty. Škoda ve výši 8 600 Kč vznikla dopravní společnosti z Náchoda.
■ K další krádeži motorové nafty, tentokrát ze dvou nákladních vozidel, došlo v noci dne 6. dubna, kdy pachatelé odcizili
celkem 300 litrů nafty z vozidel zaparkovaných v areálu spol. Osiva a. s. Stavební firma z Polné vyčíslila škodu téměř na
11 000 Kč.
■ Krádež zahradního traktoru zn. John Deere, který byl v majetku Obce Pohled, se doposud nepodařilo objasnit,
prověřování celé věci bylo v březnu, dle trestního řádu, odloženo. Po pachateli a po traktoru se i nadále pátrá.

◦•● PUTOVÁNÍ ZA PRAMENY ROUŠTANSKÉHO A SIMTANSKÉHO POTOKA ●•◦
Na státní svátek 8. 5. jsme se
v 8:00 ráno sešli v počtu 22
jedinců již k třetímu putování.
Tentokrát
s cílem
odhalit
prameny dvou potoků. Nejdříve
jsme
vzali
útokem
ten
Rouštanský. Za samotou u
Neuwirthů jsme rázně vkročili do
lesa (někteří začali snídat), prošli
jsme kolem opuštěné chaty
Janinka (další začali svačit), sešli
jsme k potoku a vydali se silnicí
k malebné obci Jilemník. Rodáci
nám sdělili zajímavosti o této
vísce, prohlédli jsme následky
čerstvých záplav a hned za obcí
jsme vystoupali k soustavě čtyř
rybníků směr severozápad, nad
kterými jsme objevili prameniště
– podmáčenou část louky. Odtud
jsme se vydali na východ polními
cestami podél lesa pod jilemnický kopec vedoucí směrem na Č. Bělou (v lesích jsme všichni vydatně posvačili). Zde jsme poprvé překonávali
přeskoky i se vzájemnou pomocí Jilemnický potok. Na kraji lesa se měla nacházet druhá větev pramenů Rouštanského potoka. Našli jsme je, až
když jsme prošli celý les, z kterého Rouštanský potok vytéká ku Jilemníku, směrem na severozápad. Věřím, že teď již je čtenář zcela ztracen,
kam jsme to vlastně došli - kousek pod silnicí mezi Kojetínem a Č. Bělou se nacházelo hledané prameniště, opět v louce, podmáčené, tentokrát
ale velmi vydatné. Odtud jsme vyrazili k třetímu pramenu, krásným lesním studánkám, od kterých to bylo po polní cestě co by kamenem k silnici
mezi Jilemníkem a Č. Bělou, na kterou jsme se již jednou dívali. Stanuli jsme na vršku kopce. Tento jilemnický kopec a silnice představují
vlastně rozvodí – na jednu stranu stékají vody do Rouštanského a na druhou stranu do Simtanského potoka. Z kopce jsme se vydali loukou
směrem ke Krátké Vsi, tedy k prameništím Simtanského potoka. Jedna větev s dvěma prameny byla od silnice nedaleko, necelý kilometr, blízko
asfaltové spojky mezi Jilemníkem a Krátkou Vsí. Prameny už nebyly žádnými mokřinami, ale spíš vyústěním melioračních trubek z luk na okraji
lesa. Jelikož už bylo dávno po dvanácté, sil ubývalo a hlad se hlásil. U chatek při zmiňované silničce na Krátkou Ves jsme se proto rozdělili na
dvě skupinky (tento rozhodující okamžik je zachycen na prvním
snímku) – první mužstvo spěchalo osvěžit se do hostince U
rybníčku, druhá, méně vyčerpaná skupina se vydala prozkoumat
druhý přítok první větve Simtanského potoka. Vystoupali jsme od
chatek na sever podél vyschlých příkopů a za necelý kilometr jsme
byli u pramene. Opět šlo spíše o vyvěrání meliorace na písčitém
podloží, ale i tak se všichni přítomní Simtanští bytem a Simtanští
rodem nechali u tohoto pramene zvěčnit (jak ukazuje druhý
snímek). Po vydatném občerstvení v Krátké Vsi meníčkem,
pivíčkem, kávičkou a často i nanučkem na cestu jsme vyrazili vstříc
druhé větvi Simtanského potoka, která pramení nad rybníčky za
Krátkou Vsí směrem východ, čili směrem Stříbrné Hory. Rybníčky
jsme našli dva, chovné a nad nimi mokřadla. Pak jsme již jen
kopírovali stopu potoka, nejdříve k rybníku Stachováku, pak jsme
překročili silnici na Stříbrné Hory, také podruhé po stržené a
pobořené lávce překonali simtanský veletok a vydali se po červené
značce směr samoty u Svaté Anny. Svižně jsme se už po známých
cestách přesunuli až ke kostelíku, kde jsme se zvěčnili ve
vítězoslavných pózách. Odtud se jako vždy vydali Simtanští doleva,
Pohleďáci doprava do svých domovů a celý prosluněný výlet byl
ukončen. V nohách jsme měli 17 km.
Martina Bořilová
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