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Vážení občané,
na účet obce byl 9. července připsán doplatek na koupi zámeckého areálu a rozestavěné budovy ve výši 9 milionů Kč od
společnosti H. H. Holding group, v.o.s. Tím byly splněny podmínky smlouvy o budoucí smlouvě kupní. Následující den byla
podepsána kupní smlouva a 3. srpna byly zámecký areál a rozestavěná budova zapsány do vlastnictví uvedené společnosti.
Tímto aktem skončilo po více než šedesáti letech užívání zámeckého areálu obcí Pohled a v současné době probíhá předávání
nemovitostí.
Věříme, že se nám podařilo vybrat pro nemovitosti dobrého vlastníka, jehož cílem je naši obec pozvednout, a že budeme dobrými
sousedy. Přejeme novému vlastníkovi, ať se mu jeho záměry s nemovitostmi podaří realizovat v naplánovaném časovém
horizontu a s co nejmenšími problémy.
Zastupitelstvo obce Pohled

INFOKOUTEK
ANEB CO SE CHYSTÁ V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ
Zájezd na Mělnicko pořádají zahrádkáři v sobotu 22. září.
Podrobnosti najdete uvnitř Listů.

6. října čeká hasiče podzimní kolo dětské hry Plamen v Nové
Vsi u Světlé.

V sobotu 22. září od 13,00 hod. proběhne tradiční závod ve
střelbě na asfaltové holuby na loveckém kole mezi MS Pohled a
MS Česká Bělá na střelnici u Svaté Anny.

Volby do zastupitelstev krajů a do části senátu vyhlásil
prezident republiky na 12. a 13. října 2012. V Pohledu se bude
volit do zastupitelstva Kraje Vysočina i do senátního obvodu
Chrudim. Volební místnost bude na obecním úřadu.

Pohádkový les bude připraven uvítat návštěvníky 29. září
odpoledne. Podrobnosti o akci, kterou pořádá SRPD ve
spolupráci se zájmovými organizacemi obce, najdete uvnitř Listů.
Moštování zahájí ČZS v Pohledu v sobotu 29. září od 7 hodin.
Moštovat se bude pravidelně každou sobotu, pravděpodobně až
do konce října. Ukončení bude včas oznámeno. Cena za 1 l
moštu je 1 Kč pro členy a 3 Kč pro nečleny.
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny vedle
sběrného místa. v Pohledu v pátek 21. 9. od 13.00 hod. a
odvezen v pondělí 24. 9. v 8.00 hod. Do tohoto kontejneru patří
nábytek, matrace, koberce, linolea, textilie, boty, lyže, sáňky,
boby, kola, dveře, wc, umyvadla, keramika a podobný odpad.
Nepatří sem stavební suť, nebezpečné odpady, autosedačky,
kartony, igelity z malování nebo odpad, který patří do klasické
popelnice.
ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY POŠTY nastává 1. 10. 2012. Od
tohoto data bude dopolední otevírací doba od 7,30 – 9,30 hod.
Odpolední doba zůstává beze změny.
Druhé setkání pamětníků nad fotoarchivem obce se uskuteční
v sobotu 6. října 2012 od 14:00 v klubovně hasičské zbrojnice.

Výlov simtanského rybníka spojený s prodejem kaprů bude
v sobotu 13. října dopoledne.
Sběr nebezpečného odpadu bude v úterý 16. 10. v Pohledu
vedle sběrného místa od 15.30 – 15.45 hod.
V pátek 26. 10. v 17 – 18 hod. a v sobotu 27. 10. v 8 – 9 hod.
organizuje Diakonie Broumov sbírku použitého ošacení.
Ošacení se bude přijímat v pytlích a krabicích, místo sběru bude
upřesněno.
Sběr železného šrotu v Pohledu, Simtanech, Rouštanech a sv.
Anny pořádají hasiči v sobotu 27. 10. od 7.30 – 9.30 hod.
Putování za světýlkem pořádá SRPD 10. listopadu.
MS Pohled srdečně zve na Poslední leč, která se koná v sobotu
1. prosince v KD ve Stříbrných Horách.
Mikulášská besídka zakončí letošní činnost SRPD odpoledne
1. prosince od 15. hodin v klubovně SDH.
DOTAZNÍKY DISTRIBUOVANÉ S TÍMTO VÝTISKEM prosíme
vrátit na obecní úřad nebo do schránky obecního úřadu
nejdéle do pondělí 24. 9. do 9.00 hod.

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE dne 25. 6. 2012
Z důvodů úspory místa zde uvádíme nejdůležitější projednávané body. Úplné zápisy a usnesení jsou k nahlédnutí na obecním úřadu.
Zastupitelstvo obce (ZO) projednalo žádost dvou osob o změnu územního plánu obce. Jedná se o zařazení nově vzniklého pozemku
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p. č. 633/14 o výměře 1 180 m , orná půda, v k. ú. Pohled, ve vlastnictví žadatelů, do území individuální obytné zástavby z důvodu
stavby rodinného domu. V současné době je pozemek v územním plánu obce zařazen do ploch veřejných a vyhrazené zeleně. ZO
posoudilo situaci v území a navrhlo změnu územního plánu č. 4 takto:
plochy veřejné a vyhrazené zeleně z části ponechat a z části přesunout směrem ke hřbitovu, v celkové výměře cca 1,5 ha.
Do nových ploch budou zahrnuty pozemky p.č. 611/3, 611/6, 611/7, 611/8, 611/9, 611/11, 611/1, 613, 612/1 a část 621.
Zůstávají pozemky p. č. 611/10, 612/2, 611/12 a část 620/22 v k. ú. Pohled
pozemek p. č. 633/14 v k. ú. Pohled zařadit do území individuální obytné zástavby.
K objasnění situace občanům přítomným na veřejném zasedání byla požita prezentace podkladů na televizní obrazovce v klubovně.
Protože požadované změny jsou v souladu s cíli územního plánování a navrhovatelé splňují požadavky dle zákona č. 183/2006 Sb.,
rozhodlo zastupitelstvo obce podat návrh na pořízení změny č. 4 ÚPO Pohled. Náklady na pořízení změny na území individuální
obytné zástavby ponesou žadatelé, náklady na změnu ploch veřejné zeleně ponese obec. Změny nebudou realizovány dříve než za 9
měsíců, a to i v případě, že budou schváleny všemi orgány, které se ke změnám vyjadřují.
ZO projednalo a schválilo směnu pozemků obce v k. ú. Simtany za pozemky v areálu Svatá Anna s doplatkem spoluvlastníkům a koupí
od spoluvlastníků. ZO se tímto záměrem zabývá od roku 2008. Obec Pohled chce směnit s doplatkem a koupit pozemky, které jsou ve
spoluvlastnictví měst, městysů a obcí v areálu Svatá Anna u Pohledu. Obec nechala zpracovat geometrický plán č. 468 -1090/2012,
kterým se oddělují pozemky, za cenu cca 34 000 Kč. Dále bylo nutné nechat zpracovat znalecký posudek na směňované pozemky
s porosty. V květnu jej zpracoval Ing. Stanislav Kučírek, Veselý Žďár 151, za cenu 14 920 korun. Obec Pohled chce směnit
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s doplatkem a koupit pozemky ve spoluvlastnictví měst, městysů a obcí v areálu Svatá Anna o výměře 40 739 m (s podílem obce
Pohled 18/838) dle GP č. 468-1090/2012. Jedná se o pozemky v k. ú. Pohled zapsané na LV 589, 683 u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, p. č. 349/7, 367, 385/2,387/2, 390, 392, 400/2, 402/2, 402/3, 410, 411/1, 411/2, 412, 413/7, 413/8, 654/1, 654/2, 654/3,
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655/1, 660. Obec ke směně nabízí pozemky obce o výměře 25 701 m (s budoucím podílem obce 18/838) v k. ú. Simtany (s lesním
porostem cca 40letým) zapsané na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu p. č. 27/1, 27/18, 301/1, 301/5, 301/6, 301/7, 111,
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64/3, 69/9. Rozdíl ve výměře 15 038 m bude obcí odkoupen dle cen znaleckého posudku č. 1614-22/2012 za celkovou cenu 204 248
korun. Důvodem směny a koupě pozemků je záměr obce o revitalizaci celého areálu poutního místa, úprava okolí pramene vody a
kostela Sv. Anny, možnost čerpaní dotací, možnost pozemky pronajímat na pouť, možnost spolupráce s Římskokatolickou farností
Pohled, možnost v případě nutnosti použít areál k zástavě bance pro získání úvěru. Obec pro záměr získala podporu Římskokatolické
farnosti Pohled a doporučení představenstva Lesního družstva ve Štokách, které je nájemcem pozemků. Obec si ponechá na
pozemcích v k. ú. Simtany podíl 18/838 tak, aby byla spoluvlastníkem. S pronájmem pozemků v areálu Svaté Anny Lesnímu družstvu
ve Štokách obec ani LD ve Štokách, po získání všech podílů od všech spoluvlastníků obcí, nepočítá. Obec Pohled se však zavazuje
uzavřít jako budoucí vlastník areálu Svatá Anna u Pohledu smlouvu o bezplatném užívání některých pozemků jako příjezdové a
přístupové komunikace k lesnímu majetku obcí s nájemcem pozemků Lesním družstvem ve Štokách.
.ZO projednalo změnu dodavatele energií (plyn a elektřina) pro objekty a zařízení v majetku obce, kromě objektů, které budou prodány.
Byli osloveni dva energetičtí poradci. kterým byly poskytnuty stejné podklady pro zpracování nabídek. Z nich vyplynulo, že
nejvýhodnější pro potřeby obce z důvodů úspor je společnost Europe Easy Energy a.s., IČ 28603001. Přechod na jiného dodavatele
energií je bezplatný a smlouvy se uzavírají na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Daňové příjmy za rok
2011
2012
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
celkem

616 112 Kč
534 582 Kč
318 519 Kč
237 970 Kč
329 577 Kč
638 036 Kč
691 540 Kč
534 167 Kč

672 256 Kč
559 004 Kč
323 411 Kč
260 401 Kč
391 296 Kč
631 850 Kč
613 496 Kč
522 838 Kč

3 900 503 Kč

3 974 552 Kč

rozdíl 2012-2011

-

56 144 Kč
24 422 Kč
4 892 Kč
22 431 Kč
61 719 Kč
6 186 Kč
78 044 Kč
11 329 Kč

Na obecní úřad došel dopis ministra financí Ing. Miroslava
Kalouska o kompromisní variantě zákona o rozpočtovém
určení daní. Zákona byl schválen tak, jak ho vláda předložila
a mělo by to mít příznivý dopad na obecní pokladnu, neboť
by se daňové příjmy od příštího roku měly zvýšit o cca
1 300 000 korun.
O současném plnění obecní pokladny z našich daní informuje
tabulka, kde je vidět i srovnání s lońským rokem.

74 049 Kč

UPOZORNĚNÍ K PROBLEMATICE STOČNÉHO
Upozorňujeme občany Pohledu, kteří jsou napojeny na kanalizaci obce, že je nutné v termínu od 17. září do 16 listopadu 2012
uzavřít "Smlouvu o odvádění odpadních vod " s obcí. Smlouva bude za nemovitost uzavřena s jedním z vlastníků
nemovitosti. Zároveň je nutné v této době uhradit doplatek stočného za letošní rok.
SBÍRKA POUŽITÉHO TEXTILU
Oblastní středisko Diakonie Broumov opět pořádá sbírku použitého ošacení, bot a hraček. Sbírka bude tentokrát probíhat v pátek
26. 10. v 17 – 18 hod. a v sobotu 27. 10. v 8 – 9 hod. V souvislosti se sbírkou obdržela obec toto upozornění z Diakonie Broumov:
Vážení přátelé,
zjistili jsme, že obce a města po České republice začala oslovovat komerční firma, která okopírovala dlouholetý systém naší
spolupráce. Tato komerční firma roznáší po obcích a městech letáčky, kde žádá občany, aby jim darovali použitý textil. Tato firma sídlí
v Praze a zřejmě z našich webových stránek zjistila termíny svozů po okresech. Podle toho se zařídila a žádá obce o použitý textil
s předstihem před námi. Prosíme tímto o informování vašich občanů o tom, že tato akce se netýká Diakonie Broumov. Věříme, že nám
i nadále zachováte přízeň.
Zuzana Keraghelová, Oblastní středisko Diakonie Broumov

Obec Pohled srdečně zve nejstarší občany, pamětníky, znalce pohledských reálií i nadšence
na
druhé

SETKÁNÍ PAMĚTNÍKŮ,
které se uskuteční v sobotu 6. října 2012 od 14:00 v klubovně hasičské zbrojnice.
Na tomto „pracovním“ setkání si účastníci budou moci na fotografiích prohlédnout známé pohledské
předválečné živnostníky a jiné významné osobnosti naší obce 30. let 20. století. Také se budeme snažit s Vaší
pomocí určit totožnost obyvatel obce Pohled na starých fotografiích, které jsou součástí rozsáhlého obecního
archivu.
Za obec srdečně zve kronikářka Martina Bořilová
Brýle na dálku i na blízko a lupy nezapomeňte doma!

Vážení občané,
společně s obecním zpravodajem se Vám dostal do rukou dotazník. Prosíme, nevyhazujte jej do koše,
ale pokuste se ho vyplnit. O co se vlastně jedná a proč na Vás někdo chce odpovědi na otázky? Od
roku 2006 působí v našem regionu Místní akční skupina Havlíčkův kraj (MAS), jejímž členem je Pohled
od 15. 3. 2012, se snaží prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu získávat dotace
na projekty na venkově. Příští rok končí plánovací období 2007-2013 a již teď se připravují pravidla pro
období 2014-2020. Pokud chceme i nadále na našem území čerpat z evropských fondů dotace, musíme
mít zpracovanou Integrovanou rozvojovou územní strategii a podrobný Strategický plán MAS
Havlíčkův kraj. Tomuto zpracování předchází důkladné zmapování potřeb „v terénu“. Někdo může
namítnout, že ho evropské peníze nezajímají, čerpat je nechce a stejně ví, že nic neovlivní. Ať již máte
názor jakýkoliv, věnujte 10 minut svého času zamyšlení nad tím, co by se dalo ve Vašem okolí vylepšit,
co by mohlo být pro Vaše místo, kde žijete, prospěšné. Když nebudeme čerpat my, budou čerpat jiní a
my budeme jen přihlížet. Dotazníky prosíme vrátit na obecní úřad nebo do schránky obecního úřadu
nejdéle do pondělí 24.9 do 9.00 hod. Děkuji Vám všem, kteří nám pomůžete stanovit priority a cíle pro
blízkou budoucnost.
S přáním hezkého zbytku léta Jaroslava Hájková, ředitelka MAS Havlíčkův kraj o.p.s.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

VÝSTAVA NA FAŘE
V době trvání pohledské pouti se 28. a 29. 7. uskutečnila na faře výstava starých
fotografií z obecního archivu. V předsálí prvního patra a v reprezentativním sále
byly vystaveny archy fotokroniky a jako vždy měly u Pohleďáků velký úspěch.
V sálech bylo po většinu výstavy plno. Jak máme vyzkoušeno z minulých
ročníků, naši občané se velmi rádi vyhledávají na snímcích a hlasitě se tomu
smějí nebo také rádi luští, v jaké části Pohledu, v jaké ulici či u jakého domu je
starý snímek pořízen. Letos si občané mohli prohlédnout i snímky pohledských
ochotníků, které nám před rokem ze svého archivu poskytla paní Věra Hladíková
a dále snímky z archivu TJ Sokol, který zakládal pan František Stříška a které
nám organizace poskytla. V tomto případě byly na výstavě použity originály nebo
zvětšeniny miniaturních originálů. Návštěvníci měli možnost přispět dobrovolným
vstupným, za dva dny se tak vybralo 2603 Kč, za což přispívajícím děkujeme.
Kromě výstavy byly přístupné i prostory celé fary. Mnozí návštěvníci se sem
dostali poprvé po dvaceti třiceti letech, a i to byl pro návštěvníky zážitek. Mnozí
ocenili i čapí vyhlídku – otevřené okno s výhledem směrem ke komínu lihovaru
na tři pohledská čápata, která se tento rok měla čile k světu.

OŠETŘENÍ STROMŮ
Staré stromy na veřejných prostranstvích v obci jsou sice velmi krásné, ale
vyžadují stálou údržbu, aby nedocházelo k ohrožení občanů a jejich majetku.
20. srpna byl proveden zdravotní řez na lípě před autobusovou zastávkou a na
javoru u hřbitova. Práce provedla firma Zvědělík z Jihlavy pomocí stromolezců,
tzn. nebylo třeba přistavení plošiny. Za ošetření stromů bylo zaplaceno 4800 Kč.

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V SIMTANECH
V červnu 2012 byla provedena oprava místní komunikace v délce
160 m, v průměrné šířce 3,1 m, s celkovou plochou opravené
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komunikace cca 500 m . Technologie opravy - stříkaná forma
(kamenná drť, 3x penetrační asfaltový nátěr s posypem drtě).
Skutečné náklady projektu činily 236 374 Kč , z toho 118 187 Kč
bylo uhrazeno z dotace z rozpočtu Kraje Vysočina.

UZAVÍRKA SILNICE I/19 V POHLEDU
V předposledním zářijovém týdnu bude prováděna oprava
povrchu komunikace I. třídy I/19, která vede naší obcí. Z tohoto
důvodu budou nutné uzavírky provozu. K částečné uzavírce dojde
od 17. 9. do 21. 9., kdy bude frézována vozovka a omezený
provoz bude řízen světelnou signalizací.
22. 9 nebo 23. 9 (podle počasí) bude provedena pokládka finální
vrstvy, což si vyžádá úplné uzavření provozu od rybníka Jeliňáku
až ke hřbitovu. Bude zakázán vjezd na čerstvý povrch z přilehlých
ulic a důrazně upozorňujeme občany, aby všechny zákazy
respektovali. Předčasný vjezd na nehotovou silnici může způsobit
poničení povrchu, což si jistě nikdo z nás nepřeje.
Náhradní výjezdy:
Část Nad strání – pouze ve směru na Stříbrné Hory
Samoty u Polzerů – pouze přes sv. Annu
Zahradní, Přibyslavská – lipovou alejí směrem k pile u Neuwirthů
Dolní část obce – výjezd na Dlouhou Ves
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
I během prázdninového provozu nebyla v mateřské škole nouze
o nové poznatky a zážitky. V měsíci červenci děti navštívily
Záchrannou službu v Havlíčkově Brodě. Pod vedením zkušeného
pana Doležala děti získaly informace nejen o tom, jak probíhá
záchrana člověka, když potřebuje lékařskou pomoc, ale
dozvěděly se i informace přímo o sanitním voze, což pro ně byl
asi největší zážitek. Děti, které se této akce zúčastnily, si měly
možnost vyzkoušet, jak se leží nebo sedí na lehátku v sanitce, jak
se pacient přenáší po schodech, a různé ostatní pomůcky
důležité pro práci záchranářů. Děti také velmi zaujal lékařský kufr.
Vyzkoušely si i vakuovou dlahu, fonendoskop a podívaly se i na
ruční dýchací přístroj.

Dozvěděly se, že každé dítě, kterého veze Záchranná služba,
dostane v sanitním voze plyšovou hračku, aby se nebálo.
Nakonec jsme si všichni prošli celý sanitní vůz a s poděkováním
ukončili tuto návštěvu.
Nutno podotknout, že tato preventivní akce má svůj velký význam
i do budoucnosti, a to především v tom, že děti, které se takto
podívají do sanitního vozu, se v budoucnu v tomto voze tolik
nebojí. Je to pro ně známější prostředí, jak nám sdělil pan
Doležal, se kterým jsme se domluvili na další návštěvě zase za
rok.
Sdružení Kamarád přijelo za dětmi do mateřské školy v polovině
července. Je to canisterapeutické sdružení, které pomáhá zdarma
prostřednictvím canisterapie těm, kteří to potřebují, dětem
i seniorům. Vedoucí sdružení Martina Kohoutová přivezla dětem
na ukázku několik pejsků a s nimi i dobré rady, jak rozpoznat co
znamená, když pejsek vrčí, jak vypadá, když se pejsek bojí, něco
se mu nelíbí apod. Nezapomněla také dětem připomenout, že by
si cizího psa neměly všímat, neměly by k němu vůbec chodit a

pokoušet se ho hladit. Dozvěděly se také, co psi rádi jedí a co jíst
naopak nemohou. Děti měly možnost si vyzkoušet polohování
s pejskem Iris, kdy jim pejsek zahříval jejich tělo.
Potom děti zhlédly ukázku výcviku psů - agility Keisy a Milky,
jejich reakce na povely – to si mohly samy vyzkoušet.
Na závěr měla pro děti paní Kohoutová připravené překvapení
v podobě štěňátek, která šla z ruky do ruky. Děti se s nimi mazlily
a hlídaly je, aby se někam neztratila. Občas jsme ale dětem
museli vysvětlit, že štěňátko není hračka a jsou věci, které se mu
nelíbí. I přesto byla návštěva pejsků v naší mateřské škole
úspěšná a těšíme se společně na další setkání.

Čas prázdnin se rychle překulil a je tu opět září.
Do mateřské školy je pro školní rok 2012/2013 přijato 27 dětí.
7. září děti začaly, jako každý podzim, jezdit na plavecký kurz do
plaveckého bazénu v Havlíčkově Brodě. Kurz skončí v listopadu.
Čeká nás několik divadelních představení a jako každý rok
tradiční akce, např. rozsvěcení vánočního stromu. Doufejme, že
se nám v tomto školním roce bude dařit, alespoň tak, jako v tom
loňském.
Leona Štrálová, ředitelka

OHLÉDNUTÍ ZA DĚNÍM V ŘKF POHLED
Letošní svatoanenská pouť se opět stala předělem v životě
pohledské farnosti. V opravené poutní svatyni sloužil odpolední
poutní mši sv. během tzv. Malé Pouti sídelní biskup
královehradecký Mons. Jan Vokál, na jejím závěru představil
věřícím našeho nového duchovního správce P. Bc.Th. Erika
Tvrdoně.
Narodil se v roce 1962 v Hradci Králové. V 19 letech emigroval do
Německé spolkové republiky a následně vystudoval teologii
v Římě. Od roku 1992 vykonával kněžskou službu v Hradci
Králové, Červeném Kostelci, Železných Horách a od roku 2001 ve
farnosti Svojanov. Božím řízením se tento vzácný člověk dostal
do farností, ve kterých desítky let nebyl kněz, stav tamních
kostelů neumožňoval po léta sloužit mše sv. Po půlročním pobytu
v trapistickém klášteře v Novém Dvoře přijal službu farního vikáře
v Havlíčkově Brodě i administrátora ve věcech duchovních
v Pohledu (kontaktní telefon 732 734 038).
Pořad bohoslužeb zůstal zachován. Do neděle 30. září se budou
nedělní mše sv. konat vždy v 9:00 u sv. Anny, stejně tak
o Slavnosti sv. Václava. Páteční mše sv. začínají v 16:30.
Pohledským administrátorem ve věcech materiálních zůstává P.
Hroznata Pavel Adamec.
Závěr tohoto ohlédnutí věnujme poděkování všem, kdo jakkoli
pomohli při závěrečné etapě obnovy fasády poutního kostela,
jeho úklidu i při samotné pouti. Odvaha nezištně pomáhat je
v dnešních časech stále vzácnější. Náš dík patří paní
Ondráčkové, Machové a Eisové za výrobu a nazdobení poutních
perníčků. Děkujeme i účinkujícím benefičního koncertu varhaníku F. Petrovi a sólovým zpěvákum Janě Wallingerové a
Ondřeji Štefáčkovi z Přibyslavi. Publiku - bohužel velmi
skromnému - se naskytl mimořádný umělecký zážitek operního
zpěvu doprovázeného našimi varhanami. Hudebnímu uskupení
mladých farníků z Havlíčkova Brodu srdečně děkujeme za
doprovod liturgie během Velké Pouti.
Jan Novotný ml.

ZE ŽIVOTA ZÁJMOVÝCH SDRUŽENÍ
SRPD
Dne 23. června 2012 se konal dětský den. V rámci této akce jsme
mohli zhlédnout vystoupení Havlíčkobrodské taneční skupiny
Tendenc. Děti si užily při cvičení s cvičitelkou Klárou, která pro ně
připravila i diskotéku a drobné soutěže. Nejen pro děti, ale i pro
rodiče byla nachystána řada zábavných soutěží, např. chůze na
chůdách, skákání v pytlích či řezání dřeva. Soutěžili jednotlivci i
celé rodiny. Nechyběla samozřejmě spousta cen a sladkostí. Děti
také dostaly zmrzlinu od paní Moniky Bartušové z Hospody pod
klenbou. Dětské odpoledne se opravdu vydařilo Večerním
překvapením byla světelná show. Tímto děkujeme všem
sponzorům, obecnímu úřadu Pohled, hasičům a TJ Sokol, kteří
se na této akci podíleli. Naše poděkování patří i panu Aleši
Hospodkovi za kvalitní ozvučení akce.

před kostelem sv. Anny. Po celé délce trasy je pro děti připraveno
velké množství zábavných stanovišť, kde budou za pomoci
pohádkových bytostí i svého doprovodu plnit různé úkoly, za
jejichž splnění obdrží odměny. Na závěr celého odpoledne
zahraje pro všechny návštěvníky Divadlo Xaver z Prahy
loutkovou pohádku. V cíli odpolední procházky bude pro všechny
připraveno občerstvení.

Cyklovýlet do Sázavy
Letošní výlet na kola jsme po loňském úspěchu pořádali opět
v obci Sázava. Výlet jsme, jak jsme slíbili, o jeden den,
prodloužili. Od 5. července do 8. července se sjelo na kolech 20
dětí a mládeže z naší obce, nejmladší účastnici bylo pouhých 6
let a nejstaršímu mladíkovi bylo 17 let, doprovázelo je 7
dospěláků, včetně zdravotnice.
První den jsme jen tak nabírali síly na koupališti v Sázavě,
protože druhý den nás čekala dlouhá a náročná trasa do Nového
Města na Moravě a na Tři Studně. V Novém Městě jsme navštívili
Ski areál, kde jsme měli možnost a zároveň štěstí vidět
profesionální sportovce v akci. Právě tam totiž trénovali biatlonisti
ze Slovenska střelbu. Jejich trenér nám všem ochotně vysvětlil
způsob tréninku i závodů. Po tomto úžasném zážitku jsme se
všichni vydali na cestu na Tři Studně, kde děti čekalo zasloužené
koupání. Cestou zpět jsme se podívali na výstavu Igráčků
v Novém Městě na Moravě a dojeli bez nehody až do Sázavy,
pravda někteří na kolech, jiní ti mladší, i v autech. Nikomu to ale
neubralo na chuti další den vyjet znova. Trasa, kterou jsme
absolvovali v sobotu vedla po cyklostezce do Přibyslavi. Čekala
nás návštěva Hasičského muzea. Příjemná a ochotná
průvodkyně muzea uzpůsobila výklad právě pro děti, které byly
nadšené a samozřejmě zvídavé. Cestou do Sázavy děti čekala
nečekaná změna, vydali jsme se totiž z cyklostezky na zříceninu
hradu Ronova. Tam naše děti prošly zkouškou, zda podle
azimutu dokáží najít cíl trasy. Po složení psaníček dostali několik
otázek právě o zmiňované cyklostezce a o pravidlech chování na
ní. Vždyť opakování je matka moudrosti. Po návratu zpět opět
děti zavítaly ke koupališti. Počasí nám opravdu přálo, a tak jsme
toho plně využívali.
Ke správnému výletu patří táborák, který ani tentokrát nechyběl, a
všemožné míčové sportování. Nutno dodat, že vše proběhlo bez
úrazu a s úsměvem.
V neděli jsme výlet zakončili předáním diplomů všem účastníkům
výletu a vydali se na kolech domů, do Pohledu, kde už nás po
konečných 106 km čekali rodiče.
Touto cestou děkujeme všem dospělákům, kteří se o děti starali.
8. září jsme se vydali na autobusový zájezd do Litomyšle a do
interaktivního muzea koní ve Slatiňanech. V Litomyšli jsme
navštívili zámek s výstavou „Byl jednou jeden domeček“ a
výstavu „Komu straší na věži“. Tento den byl též Dnem
otevřených dveří památek. Zájezdu se zúčastnilo 17 dětí a 17
dospělých. Z tohoto výletu si všichni zúčastnění přivezli spoustu
zážitků.
Na 29. 9. připravujeme akci „Pohádkový les“ v okolí poutního
místa u Sv. Anny. Tento projekt je podporován místní akční
skupinou Havlíčkův kraj, která přispěla částkou 2.000 Kč na
propagaci. Při přípravě akce spolupracujeme s obecním úřadem
a místními sdruženími.

Organizační informace pro návštěvníky.
Začátek akce je 29. září od 14.00 hodin. Návštěvníci budou
vycházet postupně, v časových intervalech, takže není nutné, aby
všichni byli na startu již ve 14 hodin. Předpokládá se, že poslední
návštěvníci budou vycházet až kolem 15. hodiny. Jak název
napovídá, celá trasa vede převážně lesem a ne vždy po cestách.
S dětským kočárkem není možné zajet ke všem stanovištím,
přesto lze většinu trasy absolvovat. Je nutná vhodná obuv.
Důrazně upozorńujeme, že v prostoru startu nebude dovoleno
parkovat automobily – k tomu je dostatek místa v centru obce.
Parkování u sv. Anny je vyhrazeno v prostoru myslivecké
střelnice.
Podrobné informace budou na plakátech v prodejně u Hladíků,
mateřské škole a na vývěskách. Propagace akce se ujal pan
Luboš Sobotka z agentury UNI-ART.
Dále SRPD již tradičně připravuje na říjen dopravní soutěž a na
prosinec Mikulášskou besídku.
SRPD děkuje všem dospělým, kterým není jedno, jak naše děti
tráví volný čas, a kteří nám jdou vždy ochotně pomoci
s přípravami akcí.
Za SRPD Pohled Leona Štrálová a Andrea Langrová

POHÁDKOVÝ LES
Pohádkový les je celoodpolední procházka podzimní krajinou
dlouhá asi 2 kilometry, určená pro děti a jejich dospělý doprovod.
Celá stezka začíná u rybníka zvaný „Jeliňák“. Odtud se
návštěvníci vydají směrem ke sv. Anně a pokračují procházkou
okolo tohoto krásného areálu. Program bude zakončen v prostoru

SRPD děkuje HC Rebel Havlíčkův Brod za zapůjčení
tréninkové makety hokejového brankáře na soutěž v rámci
dětského dne 23. 6. 2012

ČZS
Zahrádkáři mají za sebou již 40. ročník výstavy květin.
O hodnocení jsme požádali předsedu svazu Ing. Jiráska:
„Výstavu rozhodně považuji za úspěšnou, a to i přesto, že počet
návštěvníků je poslední dobou menší. Je třeba si uvědomit, že
v současnosti se projevuje určité přesycení podobnými akcemi.
Současný člověk má spoustu možností ke zhlédnutí i nákupu
něčeho zajímavého a nového do své zahrádky i bytu. Na naší
výstavě letos vystavovalo kolem 15 vystavovatelů a navštívilo ji
celkem 1372 platících dospělých a 113 dětí. Věřím, že všichni
odcházeli spokojení.“ Ing Jirásek je již více než 10 let rovněž
předsedou okresního výboru zahrádkářů a jeho zásluhy za
obětavou dlouholetou práci pro rozvoj zahrádkářství byly letos
oceněny nejvyšším svazovým vyznamenáním „Zlatou růží“. Toto
vyznamenání
získali
v okrese jen 2 členové ČZS.
BLAHOPŘEJEME!
Již v minulém čísle jsme informovali o prodeji zámku. Nový
majitel zámku se postupně setkává se zástupci všech spolků.
Schůzka s předsedou ČZS se uskutečnila jako první. Na schůzce
vyjádřil nový majitel plnou podporu činnosti sdružení a schválil
pořádání výstavy v příštím roce. Rovněž moštárna bude dále
v provozu a její zařízení bude dokonce nový majitel využívat. Na
závěr schůzky projevil nový majitel zájem o členství v ČZS
Pohled a členem se tak stane od ledna 2013.
Po úspěšném zájezdu do Českých Budějovic čeká zahrádkáře
letos ještě jeden výlet, v sobotu 22. září. Na programu je exkurze
v jahodárně Vraňany, firmě Benkor na výrobu kořenících směsí,
prohlídka obrovského sortimentu fuchsií v zahradnictví Petro
v Mělníku a vyhlídka na soutok Labe s Vltavou z ochozu
mělnického zámku. Zájezd se rychle naplnil, takže ani tentokrát
nebyl v obchodě u Hladíků oznamován. Členové ČZS Pohled
mají zájezd zdarma.
V sobotu 29. září bude zahájena letošní moštovací sezóna.
Moštovat se bude vždy v sobotu. Cena je stejná jako loni – 1 Kč
pro členy a 3 Kč pro nečleny. Vzhledem k nízké úrodě se
neočekává velký zájem. Ukončení moštování bude oznámeno.

SOKOL POHLED
V úvodu se ještě vraťme k minulému ročníku 2011-12. Družstvo
A mělo po skončení soutěže na svém kontě 31 bodů a umístilo se
na konečném 11. místě ve skupině A 1A třídy Kraje Vysočina.
Bodový zisk oznámený v červnovém čísle Listů se již nepodařilo
zvýšit, neboť v posledním utkáníi prohráli doma s Bedřichovem
1:4. Naší jedinou branku dal Tomáš Říha.
Béčko dohrávalo ještě dvě utkání, a jelikož áčko již ukončilo
sezónu, mohli jeho členové posílit béčko, což se projevilo i na
výsledcích. Novou Ves u Světlé jsme porazili 5:0 brankami
Davida Klementa (2) Luďka Freudenreicha (2) a Jana Moučky.
V posledním utkání v Dolním Městě posílil béčko i Radek Zych.
Naši tam dokázali vyhrát 3:2 brankami Radka Zycha, Luboše
Vence a Jana Sobotky. Konečný zisk byl 35 bodů a sedmé místo
ve II. třídě okresního přeboru.
Družstvo dorostu skončilo na osmém a mladší žáci na 12. místě
z 15 družstev.
Po krátkém oddechu se začal připravovat XXII. ročník turnaje
v malé kopané, který byl letos pořádán 21. července od osmi
hodin. K účasti se přihlásilo 22 kolektivů, které jsme rozlosovali
do čtyř skupin. Hrálo se celý den za příznivého počasí, a tak byla
spokojenost na všech stranách. I hřiště dopadlo letos také dobře
a nebylo tak poničeno jako loni. Ve skupinách hrál každý
s každým. Pro družstva na 4.-6. místě to byla konečná. Vítězové
měli jedno kolo volné a družstva na 2. a 3. místě hrála mezi
sebou systémem k.o. V dalším kole se k nim přidali vítězové
skupin. Turnaj vyhrálo družstvo „Občerstvení u Ády“ z Havl.
Brodu před „Lafety Boys“ ze Ždirce nad Doubravou a třetí byli
„Kyjováci“.
Po vydařeném turnaji se na hřišti připravovala taneční zábava.
Na přípravách se podíleli hlavně hráči, ale pomohli i ostatní
členové TJ Sokol. Páteční zábava se mimořádně vydařila. Počasí
přálo, a tak účast více jak 500 návštěvníků překonala naše
očekávání. Škoda, že sobotní zábava musela být nakonec pro
nepřízeň počasí zrušena. Výtěžek z obou akcí bude použit na
zlepšení prostředí na hřišti, dokončení oplocení, nátěr střech u
kabin a na běžnou údržbu kabin a dalšího sportovního vybavení.

Na přestupy si musíme vydělat jinak. Buď někoho pustíme, nebo
seženeme sponzory, kteří to zaplatí.
Pouť skončila a začala příprava na nový soutěžní ročník. V letní
přestávce se vyřešilo obsazení trenérů následovně:
Áčko – Miroslav Krpálek, Jan Moučka, Lukáš Šikner
Béčko – Jaroslav Hejkal
Dorost – Karel Sobotka
Žáci – Radek Vašíček
Vedoucí družstva u Áčka je zatím Petr Sobotka.
Máme jednoho kvalifikovaného rozhodčího, kterým je Milan
Ondráček, který řídí krajské soutěže. Ve sportovně technické
komisi KM okresního fotbalového svazu je již více než 40 let
František Novák. Kvalififikovanými trenéry jsou Petr Sobotka,
Karel Sobotka a Lukáš Sobotka. Lukáši Sobotkovi děkujeme za
dvouleté vedení družstva mladších žáků. Bohužel mu již nyní na
to kvůli pracovnímu vytížení nezbývá čas.
11. a 12. srpna začal nový ročník fotbalových soutěží. Béčko jelo
k prvnímu utkání do Keřkova, kde prohálo 1:4. prohráli i v dalším
utkání s Okrouhlicí (2:3) a s Lučicí (0:2). Teprve ve čtvrtém
podzimním kole konečně vyhráli s béčkem Herálce 4:0 brankami
Lukáše Kounka (2), Vence a Ondráčka.
Áčko začínalo ve Světlé nad Sázavou a dostalo šišku 0:4.
V dalším kole k nám přijela Třešť, se kterou jsme ještě nehráli.
Na utkání byl přítomen delegát svazu. Hráči však předvedli
výborný výkon a vyhráli 3:1 brankami Moučky (2) a Zycha. Ve
třetím kole se jelo do Ledče nad Sázavou, kde se nám v minulých
letech dařilo a i letos slavila úspěch naše chytrá hra. Na výhře 3:1
se podílel David Klement, Petr Slanař a Luděk Freudenreich. 2.
září k nám přijel další oddíl, se kterým jsme ještě nehráli –
Kamenice. Opět byl přítomen delegát svazu. Asi je někomu
divné, že tak malá obec poráží družstva z měst. Naši bojovali
jako lvi. Utkání bylo poměrně tvrdé, ale do poločasu jsme vedli
2:0 brankami Slanaře, který dorazil míč do brány po střele
Moučky a pak zužitkoval ideální přihrávku mezi beky Josef
Bartoš. Ve druhém poločase nás sice hosté chvílemi přehrávali,
ale i tak jsme měli dvě tutovky, které nedali Jandourek a Venc. Ke
konci zápasu po sérii rohových kopů jsme faulovali na vápně a
hosté snížili na 2:1
1. září začala soutěž dorostenců. Naši prohráli s družstvem
Habrů 1:9. Mladší žáci v pondělí 3. 9. proháli s Dlouhou Vsí 1:2.
18. srpna byl na schůzi TJ Sokol Pohled zvolen nový výbor. Ze
starého výboru již nekandidoval Fr. Novák, který byl ve funkci
více než 40 let.
Zvoleni byli: Petr Sobotka – předseda,
Členové: Luděk Freudenreich st., Jan Moučka, Jan Růžička ml.,
Karel Sobotka, Lukáš Šikner, Radek Vašíček
Revizorem účtů zůstává Lukáš Sobotka.
Za TJ Sokol Pohled František Novák

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V sobotu 16. června vyrazili nejmenší Soptíci do Břehů u
Přelouče na 2. ročník Setkání hasičských přípravek. Setkání se
zúčastnilo 16 dětských kolektivů nejen z Pardubického kraje.
Kromě nás zde byli malí hasiči až z Domažlic. Tropické počasí
bohužel zahnalo diváky kamsi do stínu stromů, což trochu kazilo
atmosféru jednotlivých ukázek. I přesto ale mělo naše vystoupení
úspěch.
Díky historickému úspěchu (3. místo na okrskové soutěži ve
Stříbrných Horách) si družstvo mužů zajistilo postup na okresní
kolo, které se konalo v Havlíčkově Brodě v sobotu 23. června.
Naši kluci byli jediným zástupcem našeho okrsku a i přesto, že na
okresním kole byli poprvé, ostudu si neudělali – skončili na 8.
místě z 15 nejlepších družstev celého okresu.
V pátek 29. června se sešli Soptíci, aby společně ukončili další
úspěšnou sezonu a přivítali prázdniny. Snad poprvé byla
dohromady všechna družstva – od přípravky až po největší
mazáky. Děti byly rozdělené do dvou skupin a soutěžily na motivy
pevnosti Boyard. Na konci nechybělo ani občerstvení a tombola o
ceny.
V pátek 6. července jsme si celý den užívali sluníčko, pařili jsme
se v tropických teplotách a psychicky jsme se připravovali na

noční soutěž. Ale ouha – s večerem přišla průtrž mračen, vichr a
bouřka. Řekli jsme si, že někdy přestat musí, a v domluvenou
hodinu jsme se sešli v hasičárně. Promočení jen za tu cestu, ale
pořád s odhodláním, že pojedeme. Mašina zabalená v pláštěnce i
všichni ostatní jsme čekali v suchu hasičárny na zprávy předvoje,
jak to vypadá v Habrech. Po peripetiích s výpadky mobilní sítě
jsme se dozvěděli, že v Habrech je vše připraveno a že jakmile
přestane pršet, startuje první družstvo. Tak jsme vyrazili i my
ostatní – do černa a bouřky, která se od Pohledu postupně
sunula směr Habry. Tentokrát se nad námi počasí slitovalo – jen
jsme vystoupili z auta, ako když utne – najednou bylo po dešti.
Ženy se musely rychle převléknout a připravit, protože jejich útok
byl na řadě už za chvilku. Není špatné nemít čas zbytečně se
stresovat a jít na start ještě před tím, než se stihnem rozkoukat.
Čas 29,73 s znamenal 6. místo z 10 družstev.
Kluci měli času spoustu, mohli tak aspoň okouknout soupeře a
taky počkali, až se pořádně setmí :-) Několika favoritům se na
haberském náměstí nedařilo, našim klukům docela ano, za což
jim bylo odměnou 14. místo z 29 družstev (čas 28,15 s).
A tak jsme si užili hezkou noc, kdy vzduch byl krásně pročištěný
večerní bouřkou. Byli jsme rádi, že jsme to nevzdali a do Habrů
jeli.
První srpnový víkend – pohár v Břevnici. Muži jeli vyhrát a ženy
spíš se jenom zúčastnit, protože ještě v pátek před soutěží jsme
museli udělat velké změny ve složení. Sjelo se 6 družstev mužů a
3 družstva žen. Soutěžilo se na 2 kola – lepší čas vyhrával. Po
prvním kole holky vedly a i ve druhém kole potvrdily místním i
Kyjovu, že pro pohár za 1. místo si přece jen přijely Pohleďačky.
No a kluci zlatý pohár chtěli, tak ho taky dostali. A tak se stalo, že
jsme Břevnici vypálili rybník.
Prázdniny zakončili děti a někteří dospělí cyklovýletem na
zříceninu hradu Ronovec.
Po prázdninách pokračovalo dětské HB turné v požárním útoku
posledními dvěma soutěžemi. 4. kolo se konalo 31. srpna v Libici
nad Doubravou a bylo pojato jako noční soutěž. Děti tak měly
netradiční zakončení prázdnin. Počasí posledního prázdninového
pátku spíš než léto připomínalo podzim v plném proudu - od rána
do noci zima, déšť, sychravo, ošklivo. Toho se však nezaleklo 40
dětských kolektivů, které do Libice se setměním přijely. Mladší A

už tradičně obsadili 1. místo z 20, i starším se dařilo – patřilo jim
9. místo z 20.
Na poslední kolo do Kamene (9.září.) jsme s A týmem jeli s
dostatečným bodovým náskokem už jako definitivní vítězové
turné. Dalším prvním místem jsme to jen potvrdili. Z pěti soutěží
byl A tým 4x první, jen na domácí půdě na ně zbylo místo druhé.
O ostatní medailové pozice se bojovalo až do posledních chvil. V
kategorii starších naše družstvo obsadilo v Kameni 12. místo,
stejné pořadí jim patří i v celkovém součtu turné. Soutěže se
zúčastnil i náš nejmenší B tým, kterému patřilo 17. místo z 23
družstev.
V den konání Mlékárenských dnů pořádá již tradičně SDH
Přibyslav soutěž o Pohár města Přibyslavi. Letos se po
několikaleté odmlce zúčastnili i naši muži, obsadili pěkné 7. místo
ze 14 družstev. Prvních 6 míst obsadily týmy se silnějšími
mašinami.
15. září nás ještě čeká účast na soutěži Integrovaného
záchranného systému v Havlíčkově Borové, 6. října podzimní
kolo dětské hry Plamen v Nové Vsi u Světlé, 7. října čištění náletů
v místě staré trati spojené s opékáním buřtů (tuto akci pro přírodu
podporuje ve spolupráci se Sdružením Krajina společnost
Jihomoravská plynárenská, a.s.), 27. října sběr železa, dále pak
dokončení stavby sušáku na hadice a hrabání listí.
Za SDH Aneta Kudlová

Prosíme všechny čtenáře o podporu pohledských hasičů
tím, že pro nás budete hlasovat v soutěži
DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU 2012.
Hlasovat můžete prostřednictvím internetu na stránkách
www.dobrovolnihasiciroku.cz (jsme zařazeni v sekci „Sbory
dobrovolných hasičů/Jih Moravy) nebo pomocí SMS ve
tvaru HASICI JMS4 na číslo 9007706 (cena SMS je 6 Kč).
Každý člověk tak celkem může v období od 10. září
do 5. října přispět dvěma hlasy.
Předem Vám děkujeme za podporu.

VÝKON PRÁVA MYSLIVOSTI VE STŘÍBRNÝCH HORÁCH
Myslivecké sdružení Pohled má několik členů ze Stříbrných Hor, protože tam v současnosti myslivecké sdružení neexistuje.
Domníváme se proto, že zajímavý článek Ing. Vopršala potěší i řadu pohledských občanů.
Historicky doložené období, ze kterého máme věrohodné informace jak písemné, tak ústně podané o tom, kdo na katastru dnešní
Obce Stříbrné Hory vykonával právo myslivosti, spadá do období hned po konci první světové války. Právo vykonávat myslivost
v honitbě na území této obce měl na základě úředního zmocnění největší sedlák ve vsi pan Alois Šmiraus, který toto právo získal
v lednu roku 1919 od Okresního úřadu v Chotěboři. Na jeho základě byl oprávněn lovit zvěř. Již tenkrát, stejně tak jako je tomu nyní,
musel zasílat na příslušné úřady v daných termínech různé statistické výkazy o počtu ulovené zvěře, výkazy o případných škodách,
které zvěř způsobila na zemědělských pozemcích. Pokud škody byly prokázány, musel doložit, jak byly vyšetřeny a v jaké finanční výši
se pohybovaly. Pan Alois Šmiraus vykonával právo myslivosti na základě opakovaného pronájmu honitby až do roku 1939. Během
II. světové války a po ní až do roku 1950 měl honitbu pronajatou Prokop Šmiraus. Na části této pronajaté honitby (na Pátkových a
Preclíkových polích, loukách a lesích) směl lovit Antonín Pátek a od konce druhé světové války i jeho syn František Pátek.
Rok 1948 sebou přinesl nejenom politické změny, ale i změny v oblasti myslivosti a mysliveckého zákona. 1. ledna 1948 vyšel
v platnost nový zákon o myslivosti č. 225/1947 Sb., na jehož základě byla v roce 1950 založena Myslivecká společnost Keřkov, jejímiž
zakládajícími členy z obce Stříbrné Hory byli Jan Mühlfait a František Schafferhans. Jednalo se o společenstevní honitbu zahrnující
katastrální území Dobrá, Stříbrné Hory u Přibyslavi a Utín. V roce 1962 na základě nového zákona o myslivosti č. 23/1962 Sb.,
společenstevní honitby zanikly, protože byl odloučen výkon práva myslivosti od vlastnictví půdy. Z honebních společností vznikla
myslivecká sdružení, v našem případě Myslivecké sdružení Keřkov. V roce 1972 byli z obce Stříbrné Hory členy Mysliveckého
sdružení Keřkov: Stanislav Benc, Miloslav Bukovský, Jan Mühlfait, Antonín Mühlfait, František Musil, Bohuslav Stejskal, František
Schafferhans, František Vopršal st., František Vopršal ml., Jaromír Vopršal, Oldřich Vopršal a Josef Žák. V 80. letech docházelo ke
slučování mysliveckých sdružení a Myslivecké sdružení Keřkov bylo v roce 1983 rozděleno do tří mysliveckých sdružení: do MS
Dlouhá Ves, MS Pohled a MS Žižkovo Pole. Na katastru obce Stříbrné Hory tedy vykonávalo právo myslivosti Myslivecké sdružení
Pohled a Myslivecké sdružení Žižkovo Pole. Po roce 1989 došlo opět ke sloučení výkonu práva myslivosti s vlastnictvím půdy na
základě nového zákona o myslivosti č. 270/1992 Sb.. V tomto období se také myslivecká sdružení stala samostatnými právními
subjekty. Na základě tohoto zákona o myslivosti od roku 1993 došlo ke změně uživatelů honitby na území katastru naší obce a na jejím
území vykonávají právo myslivosti nově vzniklé Myslivecké sdružení Dobrá a Myslivecké sdružení Pohled. Společnou hranicí honiteb
obou mysliveckých sdružení tvoří hranice toku Borovského potoka. Obě myslivecká sdružení vykonávají právo myslivosti v naší obci až
do současnosti. Z občanů Stříbrných Hor je v roce 2012 je členem Mysliveckého sdružení Dobrá Antonín Mühlfait a členy
Mysliveckého sdružení Pohled jsou Oldřich Vopršal st., Oldřich Vopršal ml. a Josef Žák, ze stříbrnohorských rodáků pak ještě Jiří
Vopršal.
Ing. Oldřich Vopršal

OD PÁRY K ELEKTŘINĚ
V březnu 2009 jsme otiskli článek o staré železniční trati. Zdrojem pro článek bylo dílo Františka Hladíka TEPNA VYSOČINY. Článek
končil rokem 1939 a slíbili jsme někdy příště pokračování. Vracíme se tedy ještě jednou ke knize našeho dlouholetého kronikáře,
abychom připomněli historii železnice v dalších letech. Bude to jistě doba, kterou na kterou se některým pamětníkům vynoří i vlastní
vzpomínky. I tentokrát je pramenem informací výše zmíněné dílo Františka Hladíka, sepsané v roce 1984.
Nová trať se začala v Pohledu proměřovat o prázdninách 1938. Několik místních chlapců si přivydělalo pár korun, když pomáhalo při
vyměřování. V té době se již zcela oficiálně uvádělo, že se bude stavět nová a již dvoukolejná dráha přes celou Českomoravskou
vrchovinu tak, aby šla nejpřímějším směrem do Brna. Na začátku prací byla v těsném sousedství nádraží (starého) ve směru na
Německý Brod postavena velká dřevěná budova, kde bylo několik kanceláří, sklad a dílna. Úsek této části tratě měla firma Kotland. Po
ztrátě pohraničí přišlo do Pohledu tzv. pracovní vojsko. Byli to naši vojáci, snad z tehdejší prezenční služby. Pro ně by se asi po
propuštění do civilu těžko hledala práce. Vojsko bylo ubytováno v zámku. Kuchyně a sklady byly také v bývalých zámeckých
konírnách. Vojáků byla necelá stovka. Každé ráno tyto pracovní čety procházely Pohledem. Jejich pracovní úsek byl nedaleko samoty
Anžírna, kde prováděli na budoucí trase první zemní práce. V zimním období toho již moc neudělali a jejich pobyt skončil 15. března
1939, kdy došlo k zániku naší republiky. Stavba pak trpěla stálým nedostatkem dělnictva, i když se postupně přihlašovali ti, kteří byli
jinde ještě hůře placeni.
Dne 4 února 1942 byly výrokem okresního soudu ve Štokách, kam tehdy Pohled patřil, vyvlastněny parcely pro stavbu nové trati.
V katastrech Pohled a Simtany bylo soukromníkům vyvlastněno více než 10 ha půdy. V témže roce byl také otevřen lom na kámen,
který byl potřebný pro vyložení nového koryta řeky Sázavy. Sázava se tehdy klikatila obcí takovým způsobem, že by bývalo bylo nutno
postavit v krátkém úseku hned tři mosty přes řeku. Aby se tomu stavitelé vyhnuli, bylo koryto řeky přeloženo. Tím se ale koryto zkrátilo,
proud řeky se zrychlil a došlo také k poklesu vodní hladiny v řečišti pod silničním mostem. Negativem podle Fr. Hladíka bylo to, že
zaniklo několik krásných romantických zákoutí kolem řeky. Na stavbě docházelo postupně k omezování výstavby, až byla v roce 1943
byla stavba zastavena úplně. Pouze v úseku před Německým Brodem se budoval poměrně dlouhý tunel. Ten měl být využit okupanty
jako rafinerie. Pracovalo zde mnoho lidí včetně českých občanů oblečených do uniforem tzv. Todtovy organizace. K dokončení plánu
již ale do konce války nedošlo.
Během války hrála stará jednokolejná trať důležitou úlohu. Ve vsi fungoval strážní oddíl, který hlídal strategickou trať. Přesto docházelo
k řadě záškodnických akcí vedoucích k vykolejení vlaků. Fr. Hladík uvádí ve svém díle i osobní zkušenosti z cestování vlakem: „akce,
které partyzáni provedli mezi Pohledem a Žďárem měly přímý vliv i na nás, neb docházelo k výluce na trati, a tak dojíždění do
zaměstnání vlakem na jaře roku 1945 bylo stále horší a horší, takže dík pěknému a teplému jaru jezdili jsme celý duben místo vlakem
raději na kole. Cestování ve vlaku v posledním válečném období stejně nebylo nijak příjemné, vlak míval, zejména ten večerní, často
zpoždění a místo abych byl doma po 19 hod., bylo to někdy až ve 22 hodin. Ve vlaku se netopilo, šetřilo se i na lokomotivách uhlím,
večer se svítilo jen v malých štěrbinkách, jinak modře zamalovaných svítidel.“
V prvních poválečných létech se začalo na stavbě jen velmi zvolna pracovat. V Pohledu byl přibližně na stejném místě jako při stavbě
staré trati, postaven ubytovací objekt pro dělníky. Bylo to na parcele 271/2 patřící Matěji Tondlovi, kterému byl pozemek zkonfiskován.
V roce 1946 tam již bylo ubytováno poměrně dost dělníků, většinou ze Slovenska a dokonce i z Itálie. Objekt byl zlikvidován po
dokončení tratě. Po roce 1948 se výstavba trati dostala mezi hlavní úkoly pětiletky a bylo na ni určeno 150 mil. Kč. Celá trať byla
rozdělena na 12 úseků, Pohled patřil do úseku č. 11. Největší tempo nabrala stavba od roku 1952. V té době se zlepšila koordinace i
vybavení technikou. Kromě trati se řešily i související komunikace. V Pohledu byl nejsložitějším problémem nadjezd směrem k ulici
Nad tratí. Při výstavbě mostu a trati byl překážkou domek čp. 29, což byl jediný dům, který byl zbourán kvůli nové trati. Stavba mostu
byla dokončena v roce 1951 a most slouží dodnes.
Počátkem roku 1953 přišla do Pohledu vojenská technická jednotka, která si postavila svůj stanový tábor pod lesem k lomu. Kromě
toho byl na nádraží celý pracovní vlak. Výstavba nabrala rychlé tempo, možná až moc rychlé, poněvadž došlo k několika chybám.
Nejzávažnější chybou asi bylo obrácené postavení železničního mostu za Anžírnou. Jak se může čtenář přesvědčit, je podchod
v pěkném kamenném oblouku postaven na druhé straně řeky, tedy v místech, kde v podstatě žádná cesta nevede. Chyba se
napravovala úpravou terénu, takže nyní se dá pod mostem projet po obou stranách. Na novém nádraží byla postavena nová budova,
míněna původně jako provizorní, přesto sloužila téměř 30 let. Vojenská jednotka se s Pohledem rozloučila na několika zábavách,
poslední byla 26. září 1953 a 29. září vojsko odjelo.
3. listopadu byla na 6 dní přerušena doprava na staré trati, aby se dokončily úseky, kde se nová a stará trať křížily.
Zahájení provozu na nové trati bylo přirozeně velkou slávou a také příležitostí pro řadu stranických funkcionářů k mnoha oslavným
projevům. První osobní vlak projel po nové trati Pohledem v neděli 6. prosince 1953. V té době jezdily pouze parní lokomotivy. vývoj
však šel stále kupředu. Kouřící stroje krmené uhlím začaly být časem považovány za příliš velkou zátěž pro životní prostředí a na
pořad jednání se dostala elektrifikace. Na naší trati započala na jaře 1964. Elektrofikace celého úseku až do Brna trvala dva roky, ale
úsek k nám do Pohledu byl vybudován jako první.
Za účasti politiků vyjel 4. listopadu 1966 z Havlíčkova Brodu slavnostní vlak, který zahájil elektrický provoz na celé trati. Po zahájení
provozu se ale objevily problémy, které nikdo v Pohledu nečekal. Docházelo totiž k narušování telefonních hovorů. Fr. Hladík o tom
píše: „ střídavá složka napájecího proudu elektrické trakce se po celé délce trati indukuje do souběžných telefonních linek takovou
silou, že se účastníci vůbec neslyší.“ Problém se vyřešil až koncem roku 1977.
V roce 1979 přišlo potřetí na železnici pomáhat do Pohledu vojsko. Tentokrát to byl odborný železniční útvar. Usídlil se nad nádražím
pod lesem k lomu. V táboře bylo 200 vojáků. Vojsko provádělo namáhavou práci – výkop a položení zabezpečovacích kabelů na náspu
vedle železničního svršku. Práce probíhaly za plného provozu a nebylo možné je dělat jinak než manuálně. Květen a červen byl zrovna
v tom roce velmi teplý, což vojákům práci zrovna neulehčilo. Toto období by již většina občanů mohla mít v paměti, ale malá
připomínka jistě neuškodí. V roce 1979 se také konečně zahájila výstavba nové nádražní budovy, když se už dva roky předtím začalo
s budováním podchodů. Fr. Hladík zmiňuje extrémně pomalé tempo výstavby budovy a také nekvalitní práci při výstavbě. Řada
nedostatků komplikovala i uvedení budovy a podchodů do provozu. Krásným výtvarným dílem bylo okno budovy směrem k nástupišti,
které zobrazuje venkovskou krajinu. Jeho cena byla tehdy 80 000 Kč.
Pro provoz byla nová budova otevřena k 1. lednu 1983, ale dodělávalo se ještě v dalším roce. Okolí budovy bylo velmi pěkně upraveno
a osázeno. Dokud na nádraží pracovaly zaměstnankyně bydlící v Pohledu pí. Ručová a Sedláčková bylo nádraží skutečnou vizitkou
obce a hýřilo květinami. Přilehlý parčík byl pravidelně udržován a při čekání na vlak skýtalo nádraží příjemný pohled. Dnes už údržba
poněkud pokulhává, ale přesto patří pohledské nádraží k těm hezčím v republice.
Pohledské listy vycházejí 15. 9. 2012 v nákladu 300 ks. ,
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