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Milí čtenáři,
čtenáři,
o letošním květnu a červnu měli dobrovolníci několik příležitostí k brigádnické práci . Ať to byly úklidové práce nebo úpravy na
hřbitově, ochotné ruce přiložené k dílu přišly vždycky vhod. Je obdivuhodné, pokud lidé v důchodovém
důchodovém věku najdou
najdou ještě čas a
sílu pomoci při veřejně prospěšné práci, nejvýznamnější kus práce by však měli odvést mladí. Pro obec je vždy důležité, když jsou
její obyvatelé v produktivním věku akční a aktivní mládež je pro společnost velkou nadějí. Vždyť
Vždyť komu jinému by mělo záležet
na budoucnosti vesnice více než mladým, kteří zde založili rodiny a vychovávají zde své děti.
Je pravda, že někteří lidé hledají volný čas opravdu obtížně a my na tomto místě nechceme ani nemůžeme sahat nikomu do
svědomí, to musí udělat každý sám. Koneckonců, i my jsme se tentokrát kvůli nedostatku času a velkému pracovnímu vytížení
s vydáním Pohledských listů o deset dní opozdili. Tímto se Vám omlouváme a věříme, že příště to zvládneme lépe.
Užívejte poslední červnové dny a všem přejeme krásné léto.
Vaše redakce

INFOKOUTEK
ANEB CO SE CHYSTÁ V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ
Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven vedle
kadeřnictví v Pohledu v pátek 4. 7. od 12:00 hod. a odvezen v
pondělí 7. 7. v 7:00 hod. Do tohoto kontejneru patří nábytek,
matrace, koberce, linolea, textilie, boty, lyže, sáňky, boby, kola,
dveře, záchodové mísy, umyvadla, keramika a podobný odpad.
Nepatří sem stavební suť, nebezpečné odpady, autosedačky,
kartony, igelity z malování nebo odpad, který patří do klasické
popelnice.
Dočasné uzavření pošty Řídící pošta v Havlíčkově Brodě
oznámila dopisem starostovi obce, že dne 30. 6. a dále ve dnech
od 14. 7 do 18. 7. je pošta nucena z personálních důvodů
uzavřít pobočku v Pohledu. Obsluha bude probíhat
prostřednictvím mobilního obslužného místa (motorizovaní
doručovatelé) a dále bude místo zajištěno pobočkou České
pošty v Havlíčkově Brodě, Nádražní 107, Havlíčkův Brod, telefon
569428755, 569431070. Pošta v Havlíčkově Brodě má delší
pracovní dobu, ve všední dny od 8:00 do 18:00 a v sobotu od
8:00 do 11:00 hodin.
ČEZ Distribuce oznamuje občanům, že ve dnech 7.7. – 8.7.
2014 a 21.-7. – 22.7. 2014 od 7:30 do 17:30 bude přerušena
dodávka elektřiny v ulici Nad Tratí.
Pouťovou zabavu pořádá TJ Sokol Pohled na hřišti v pátek
25.7. Zahraje kapela Baron Beat. Zábava bude pokračovat i
v sobotu 26. 7., kdy je na programu kapela Richtic + host.

Turnaj v malé kopané proběhne na hřišti v sobotu 26. 7.
Benefiční koncert pana Františka Petra a hostů se bude konat
26. 7. v 16:00 v kostele sv. Ondřeje v Pohledu.
Tradiční výstava květin proběhne v pohledském zámku ve
dnech 26. – 27. 7.
O Svatoanenské pouti se Mše svaté konají v sobotu 26. 7.
v 9:00 a 10:30. V neděli 27. 7. pak budou slouženy mše v 8:00,
9:00 a 10:30 hodin. Počínaje poutí až do sv. Václava budou
v kostele sv. Anny konány od 9:00 mše svaté.
Koncert pana Jindřicha Macka v rámci projektu „Kostely
naplněné hudbou „ můžete navštívit v sobotu 16. 8. v 15:00
v kostele sv. Ondřeje.

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY
MATEŘSKÉ ŠKOLY V POHLEDU
Od 1. 9. 2014 dochází na základě požadavků
rodičů dětí umístěných v pohledské MŠ
k rozšíření provozní doby,
a to od

6:30 do 16:00.

VÝBĚR Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 6. 5. 2014
Zastupitelstvo rozhodlo:
a)
b)

c)

d)

e)

o realizaci opravy části cihelné ohradní zdi na hřbitově v Pohledu, firmou DOSTAV HB s.r.o., Holečkova 799/99, Praha 5, IČ:
24201227.
o získání bezúplatným převodem na základě zákona č. 92/1991 Sb., do vlastnictví Obce Pohled, Revoluční 39, 582 21
Pohled, IČ 268062, smlouvou č. 247/13 pozemky p. č. KN 611/6, o výměře 965 m2, trvalý travní porost a p. č. PK 271/2, o
výměře 284 m2, v k. ú. Pohled, od České republiky – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ
01312774.
o získání bezúplatným převodem na základě zákona č. 503/2012 Sb., do vlastnictví Obce Pohled, Revoluční 39, 582 21
Pohled, IČ 268062, smlouvou č. 1001991418 pozemky u hřbitova: p. č. KN 611/7, o výměře 552 m2, trvalý travní porost, p. č.
KN 611/11, o výměře 3 452 m2, trvalý travní porost, p. č. KN 612/1, o výměře 671 m2, vodní plocha, zamokřená plocha a p. č.
PP 611/1, o výměře 3 096 m2, od České republiky – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ
01312774.
uzavřít Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů č. OS201420001241, mezi Obcí Pohled, Revoluční 39,
582 21 Pohled, IČ 268062 a EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČ 25134701 a Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, mezi smluvními stranami.
uzavřít Darovací smlouvu na informační tabuli inv. č. 501604, (tabule u pošty) mezi Městem Přibyslav, Bechyňovo nám. 1, 582
22 Přibyslav, IČ 268097 (dárce) a Obcí Pohled, Revoluční 39, 582 21 Pohled, IČ 268062 (obdarovaný).

ROZŠÍŘENÍ SBĚRU BIOODPADU

VÝMĚNA LÁVKY V SIMTANECH

Již třetím rokem je umístěn u hasičské zbrojnice kontejner na
bioodpad. Kontejner slouží výhradně k ukládání bioodpadu, tj.
rostlinných zbytků, trávy drobných větviček keřů, plevele, zbytků
ovoce a zeleniny, čajových sáčků, kávové sedliny, dřevní štěpky
z větví, hlíny z květináčů, spadaného ovoce atd. V roce 2013 v
něm bylo uloženo více než 30 t odpadu. Zastupitelstvo obce se
po pozitivním vyhodnocení využívání tohoto kontejneru rozhodlo
v prosinci 2013 pořídit další kontejner. Za čelem získání dotace z
Fondu Vysočiny, byla podána žádost na Kraj Vysočina do
grantového programu Bioodpady 2013. Projekt byl nazván
„Rozšíření sběru bioodpadu v obci Pohled“. Žádost byla
vyhodnocena kladně, a tak mohl být 16. 4. před nádražím
umístěn nový oceloplechový kontejner typu ABROLL o obsahu
14,6 m3. Kontejner poslouží především obyvatelům z lokalit ulic
Nádražní, U Štítu a Nad Tratí, kterým se zkrátí dojezdová
vzdálenost ke sběrnému místu bioodpadu. Celkové náklady na
pořízení 1 ks kontejneru
byly ve výši 88 814 Kč,
přičemž dotace z Kraje
Vysočina činila 31 085
Kč, tj. 35 %. Obec tak
zaplatila pouze 57 729
Kč.

V loňském roce při čištění Simtanského potoka společností
Povodí Vltavy, závod Havlíčkův Brod byla v rámci protipovodňových opatření odstraněna lávka (betonový panel) u
Novotných z důvodů zvýšení průtočného profilu potoka. Letos
v dubnu byl na místo položen nový, delší a širší panel, který
dovolí zachovat dostatečnou průtočnost. Celkové náklady na tuto
akci činily 4 178 Kč.

REKONSTRUKCE ULICE NAD TRATÍ
Po dlouholetém čekání se obyvatelé ulice Nad Tratí konečně
dočkají zahájení plánované rekonstrukce jejich ulice. Obec je
letos schopna na základě stavebního povolení finančně zajistit
úsek místní komunikace dlouhý 200 metrů, který koresponduje se
souvislou
zástavbou
po
obou
stranách
komunikace.
Rekonstrukce navazuje na opravu silničního mostu nad železnicí
a na vybudování části chodníku v loňském roce. Firma
SWIETELSKY stavební s.r.o, která bude projekt realizovat, byla
vybrána ve výběrovém řízení. Dle jejich nabídky by měla být
rekonstrukce provedena za 2 077 903 Kč. V ceně je zahrnuto
vybudování nové propusti, nového chodníku po levé straně ve
směru do lomu a nového povrchu komunikace. Realizace
dodávek kameniva bude probíhat ve spolupráci se společností
Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá, která na základě smlouvy z r.
2008 převedla v květnu na účet obce dar 1 300 000 Kč určený
právě na opravu komunikace. V souvislosti s uzavírkou poskytla
obec lomu dočasně na dobu uzavírky pozemek u nádraží, který
poslouží jako náhradní expediční místo kameniva.
Rekonstrukce se neobejde bez úplné uzavírky ulice Nad Tratí.
Ulice bude uzavřena od 30. 6. do 30. 7. 2014. Termín předání
stavby je stanoven na 22. 8. 2014. Při rekonstrukci nebude
možné staveništěm projíždět, bude zajištěn pouze průchod pro
pěší. Parkování automobilů obyvatel ulice bude umožněno na
travnatých plochách před silničním mostem. Žádáme obyvatele,
aby strpěli toto omezení a řídili se pokyny zhotovitele
rekonstrukce, tj. pracovníků firmy SWIETELSKY stavební s.r.o.

OPRAVA LÁVKY U ANŽÍRNY
V roce 2004 byla postavena nová lávka přes Sázavu ve směru na
Termesivy a dřevěnou konstrukci tehdy nahradila ocelová.
Pochozí povrch tvořila prkna, která po deseti letech užívání
začala odehnívat a vytvářely se v nich nebezpečné díry.
Zastupitelstvo obce se dohodlo opravit lávku výměnou dřevěných
prken za ocelové průmyslové rošty vyrobené na míru. S
objednáním, dovozem a vyúčtováním roštů obci výrazně pomohla
firma Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá. Na montáži roštů se
koncem května podíleli místostarosta Langer, pan Sobotka a
Kafka, za nezištného přispění kolemjdoucích, kteří s manipulací
roštů o rozměrech 2x1,3m ochotně pomohli. Oprava si vyžádala
celkem 78 142 Kč, přičemž veškeré náklady hradila obec.

OPRAVA HŘBITOVNÍ ZDI
Na zasedání zastupitelstva obce dne 6. května 2014 rozhodlo
zastupitelstvo o tom, že opravu části cihelné hřbitovní zdi provede
firma DOSTAV HB s.r.o. Předpokládané náklady jsou ve výši 600
000 Kč. Na opravu se obci podařilo získat dotaci ve výši 173 508
Kč z Kraje Vysočina a 100 000 Kč od Ministerstva kultury. Již v
březnu, v rámci příprav, zajistila obec po dohodě s vlastníky
exhumaci ostatků a odstranění hrobu v pravé části hřbitova. V
těchto místech bude osazena kovová brána podobná hlavní
bráně, která umožní přístup techniky do horní části hřbitova tak,
aby nebylo nutné přejíždět přes dlážděný chodník. Ještě před
zahájením prací firmou DOSTAV HB rozebrali 15. května členové
spolků ČZS, TJ SOKOL, SDH a občané v celkovém počtu 30
osob zadní zeď, očistili cihly a vyrovnali je na 13 palet. Další
brigáda na rozebrání boční zdi se konala 16. června. Účastnili se
jí členové MS, SRPD, SDH, TJ SOKOL a občané v celkovém
počtu 38. Tentokrát bylo stejným způsobem očištěno a vyrovnáno
10 palet cihel. Zastupitelstvo obce velmi oceňuje aktivní přístup
všech, kteří si našli čas a pomohli s rozebíráním zdí a zároveň
všem velmi děkuje.

DOTACE Z PROGRAMU OBNOVY VENKOVA VYSOČINY
2014
Obec Pohled podala v lednu žádost o poskytnutí dotace v rámci
Programu obnovy venkova Vysočiny 2014 na projekt „Oprava
komunikace v ulici Nádražní“. Žádost byla vyhodnocena kladně a
obec po realizaci opravy s předpokládanou hodnotou 300 000 Kč
obdrží dotaci ve výši 106 000 Kč. Jedná se o úsek mezi silnicí III.
třídy a turistickým rozcestníkem o celkové ploše 630 m2.
Realizace opravy je plánována koncem července až v srpnu.

DOTACE PRO OBEC POHLED

ČISTÁ VYSOČINA 2014

V listopadu 2013 rozhodlo zastupitelstvo Kraje Vysočina o
poskytnutí mimořádných finančních prostředků pro jednotky SDH
nasazených v průběhu povodně v červnu 2013. Naše obec
obdržela dotaci ve výši 66 000 Kč. Po dohodě se členy SDH bylo
z těchto peněz pořízeno plovoucí čerpadlo, 5 kusů stejnokrojů, 4
kusy hasičských pláštěnek, 2 kusy svítilen, 20 metrů hadice B75,
kanálový krtek, dvoje rybářské holiny, 1 pár holeňové obuvi a
zachycovací lano s oky a karabinou. Materiál je ve vlastnictví
obce a bude využíván pro potřeby zásahové jednotky. Plovoucí
čerpadlo a další materiál byly vyzkoušeny 1. května v rybníčku
nad Jeliňákem. Zakoupený materiál zajistí větší akceschopnost
jednotky SDH, zejména při povodních, které se naší obci bohužel
nevyhýbají.

Ve dnech 4. 4. – 14. 4. probíhala opět na území kraje úklidová
akce „Čistá Vysočina“ zaměřená na úklid příkopů podél
komunikací, do které se pravidelně zapojují členové místních
spolků. Letos se zapojilo 35 osob ze sdružení TJ Sokol, SDH,
SRPD, MS a také občané Simtan. Občané Pohledu, kteří nejsou
členy žádného spolku, se již tradičně nezúčastnili. Bylo
shromážděno 30 pytlů plastů a 20 pytlů ostatního odpadu, které
odvezla Krajská správa a údržba silnic Havlíčkův Brod.

ZIMNÍ ÚDRŽBA 2013/2014
Náklady na zimní údržbu místních komunikací a chodníků obce
během zimního období 2013/2014 byly díky velmi příznivé zimě
pouze ve výši 3 186 Kč. Z toho 2 662 Kč bylo uhrazeno Krajské
správě a údržbě silnic v Havlíčkově Brodě za posyp komunikací
při kalamitě 4. 2. a 524 Kč bylo uhrazeno firmě Josef Neuwirth,
Pohled.

ČISTÁ ŘEKA SÁZAVA 2014
Obec Pohled byla oslovena Místní akční skupinou Havlíčkův kraj
o.p.s, jíž je členem, zda by se občané nezúčastnili čištění břehů
řeky Sázavy na katastru naší obce, zejména v exponovaných
úsecích, tj. v obydlených částech a v místech procházek. Akce
probíhala 7. 4. – 12. 4. po celé Sázavě, u nás poprvé. Zapojilo se
celkem 51 osob. Byli to opět členové spolků SDH, SRPD a
občané Simtan. Celkem bylo nasbíráno 12 pytlů plastů a 6 pytlů
ostatního odpadu, které odvezla společnost Povodí Vltavy, závod
Havlíčkův Brod. Zastupitelstvo obce děkuje všem účastníkům za
kladný přístup k životnímu prostředí a čas věnovaný těmto akcím.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
VOLBY
Volby do Evropského
parlamentu
konané ve dnech 23. a 24.
5. 2014 patřily k volbám
s jednou
z
historicky nejnižších
volebních účastí. Zatímco
celorepublikový průměr se
pohyboval kolem 18 %,
v Pohledu navštívilo volební
místnost jenom 67 z 631
oprávněných
voličů.
Ti
odevzdali 66 platných hlasů,
což je pouhých 10,43 %.
V obci zvítězilo hnutí ANO
2011
(16
hlasů),
následovala TOP09 (13
hlasů), KDU-ČSL (10 hlasů)
a KSČM s ČSSD (po 6
hlasech).

Volby do zastupitelstva obce
O letošním podzimu nás čekají volby nového zastupitelstva obce. Funkční období zastupitelstev obcí je
totiž čtyřleté. Podle zákona se mají volby do zastupitelstev obcí konat ve lhůtě počínající třicátým dnem
před uplynutím funkčního období a končící dnem jeho uplynutí. Letošní volby jsou proto stanoveny
v termínu 10. a 11. 10. a budou se konat spolu s volbami do Senátu Parlamentu České republiky
(přesněji jedné třetiny).
Proč o tom píšeme, když do října je ještě daleko? Inu, protože chceme připomenout, že chceme-li se
vyhnout situaci z posledních voleb, kdy počet kandidátů byl roven počtu volených zastupitelů, je třeba,
aby případní zájemci o tuto funkci podali svoji kandidátní listinu včas.
Kandidátku je nutné podat u registračního úřadu, kterým je pro naši obec Městský úřad v Havlíčkově
Brodě. Musí tak být učiněno nejpozději do 16:00 hodin 66 dnů před zahájením voleb. Kandidátní listiny
pro volby do zastupitelstva obce mohou podávat volební strany. Volební stranou může být politická
strana, politické hnutí, sdružení stran, sdružení nezávislých kandidátů nebo samostatný nezávislý
kandidát. Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, musí volební
strana připojit ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu. To je asi
hlavní důvod, proč se málokdo odhodlá kandidovat jako nezávislý kandidát. Shánění podpisů pro petici
jistě zabere nějaký čas. Potřebný počet podpisů na peticích lze zjistit na registračním úřadu, který jej
zveřejní na úřední desce nejpozději 85 dnů před zahájením voleb. Tamtéž lze rovněž získat všechny
další podrobnosti a informace. Další možností je kandidovat pod hlavičkou již existující polické strany.
Členství ve straně přitom není nutné. V Pohledu se v minulosti volilo zastupitelstvo devítičlenné. Pokud
se to nezmění, bude možné na jedné kandidátní listině uvést maximálně devět jmen.
Práce v zastupitelstvu je časově náročná a každý, kdo si to zkusil, to jistě potvrdí. Přesto, chceme-li
zachovat samostatnost obce, je nezbytné, aby se zájemci o tuto práci našli. Proto, máte-li chuť se
zapojit, neváhejte s kandidaturou.

AKCE SRPD
Letošní rok jsme si kromě každoročního úklidu v rámci akce Čistá Vysočina v okolí obce přibrali i úklid po obou březích řeky Sázavy v
našem katastru. Každým rokem se množství odpadu snižuje, což nás těší, a tak dobrovolníci (asi 42 lidí) likvidovali pouze to, co za
uplynulý rok přibylo. Akce proběhla ve spolupráci s SDH Pohled a za podpory MAS Havlíčkův kraj. Děkujeme všem, kteří se této akce
zúčastnili a kterým není lhostejné naše okolí a krásná řeka Sázava.
12. dubna jsme se sešli, abychom opět upletli něco z pedigu. Inspirovaly nás blížící se Velikonoce, a tak jsme se pustili do pletení
zajíčků. Akce se zúčastnilo 24 dětí a dospělých. Někteří přišli poprvé, ale všem se dílka podařila a všichni si odnesli krásného
velikonočního ušáka. Děkujeme p. Jagošové za trpělivost s námi.
26. dubna jsme zorganizovali bezpečnostně preventivní akci. Tentokrát jsme se
zaměřili na úrazy v domácnosti. V různých scénkách jsme zhlédli případy úrazů u
rodiny Novákových, ztvárněnou studenty zdravotní školy, a následné ošetření
členů rodiny. Dále nám paní Martina Lukačinová poradila, jak se chovat při
drobných a nečekaných úrazech. Děkujeme žákům Zdravotní školy v Havlíčkově
Brodě, paní Lukačinové a všem, kteří se na této akci podíleli.
I letos jsme uspořádali tradiční pálení čarodějnic. Děti ve skupinkách plnily úkoly,
za které v cíli obdržely sáček s heslem. Kapitáni družstev pak dohromady složili
tajenku a všechny děti dostaly od čaroděje sladkosti. V rámci programu
následovala ukázka breakdance ve složení D. Pecka a O. Dziak z Havlíčkova
Brodu. Děti, které měly zájem, si mohly některé prvky tohoto tance i vyzkoušet.
Za soumraku byla zapálena hranice s čarodějnicí, kterou i letos zhotovili manželé
Šidlákovi. Večer vyvrcholil ohňovou show v podání skupiny Novus Origo z Polné.
Show má u nás velký ohlas a i letos ji sledovalo mnoho diváků. Tímto děkujeme
všem vystupujícím i těm, kteří pomohli s přípravou a průběhem čarodějnic.
Jiří Ondráček

ZE SOKOLÍHO HNÍZDA
Naši nejmenší členové - žáčci hrající soutěž 5 + 1 zakončili jarní
část na 2. místě za Havlíčkovou Borovou se ztrátou tří bodů. Nyní
hrají nadstavbu soutěže s Golčovým Jeníkovem. Žáčci poctivě
trénovali 2x týdně pod vedením Tomáše Šnobla a Rosti Štěpána.
Dorost zakončil jaro na posledním místě okresního přeboru se
ziskem tří bodů. Doufáme v lepší příští sezónu. Dorost se scházel
jednou týdně pod vedením Radka Vašíčka.
Naše rezerva mužů dosáhla historicky nejlepšího výsledku. Celý
ročník se pohybovala v horních patrech tabulky, a i přes debakl
s vedoucím týmem tabulky Golčova Jeníkova 7:0 skončila na 3.
místě tabulky za týmem Keřkova, se skóre 67:64. Jádro týmu
tvořili zkušení borci Krpálek, Polák, Šikner, Pokorný a Moučka.
A tým hrál poslední západ sezóny v Pelhřimově a po nejlepším
výkonu jara v neúplné sestavě vyhrál 3:1 a skončil s 36 body na
8. místě, se záporným skóre 52:57. Snažení A týmu výstižně
zhodnotil trenér Miroslav Krpálek:
„Jarní část sezony v Pohledu nebyla podle mých představ. Ani
jeden zápas jsme neměli kompletní sestavu. Vždy nám chyběl
minimálně 1 hráč z předchozího zápasu. Ani po vítězných
zápasech jsme nemohli postavit do dalšího utkání stejnou
jedenáctku - jak se říká, „vítězná se nemění". To v Pohledu
neplatilo, proto byla jarní část jako na houpačce, jednou nahoře a
jednou dole. Pohledské mužstvo má silný potenciál, ale sráží ho
lehkovážné a zbytečné chyby, po kterých inkasuje. Věřím však,
že když kluci začnou hrát fotbal více hlavou, bude se jim hra dařit
a je samotné i těšit.“
Veteráni trénují poctivě každou neděli. Odehráli zápas proti
Jeřišnu, který vyhráli 6:5. Nesmíme zapomenout poděkovat za
výpomoc na brigádách a Františkovi Růžičkovi za sečení hřiště.

Ještě před startem jarní sezony byly osazeny nové střídačky a
světelná tabule. Střídačky jsme vyrobili a usadili svépomocí, když
nám tato akce trvala cca 200 brigádnických hodin. Děkujeme
všem, kdo se podíleli na jejich výrobě a usazení a obzvlášť obci
Pohled za poskytnutí příspěvku 40 000 Kč na jejich zakoupení. V
dubnu jsme se zúčastnili již tradiční brigády pod názvem Čistá
Vysočina a bourání hřbitovní zdi. Na podzim bychom chtěli
vybudovat nový chodník okolo kabin a nový sušák na dresy.
Na vlastní žádost končí po 16 letech ve funkci kustoda a správce
hřiště Jan Bořil. Tímto mu děkujeme za obětavou práci pro náš
klub.
Letní příprava s novým trenérem začíná 11.7.2014 od 17:30.
Jan Růžička ml.

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Jednou z jarních akcí byl výlet do Stříbrných Hor, kam jsme jeli
nejen na divadlo, ale také si pohrát s novými kamarády. Jako
vždy jsme ve Stříbrných Horách byli mile přivítáni. Pro děti byla
zážitkem i zpáteční cesta vlakem.
Na jaře proběhlo ve školce fotografování, tentokrát v netradičním
retro stylu. Nechyběla ani závěrečná společná fotka. Naopak
tradicí je již po několik let naše účast při vítání občánků, kterého
jsme se tentokrát zúčastnili společně s dětmi ze základní školy.
Cvičení s Míšou, to byla akce, která nás všechny pěkně
rozhýbala. Společně s několika desítkami dětí jsme řádili v sále
kulturního domu Ostrov v Havlíčkově Brodě s Míšou Růžičkovou
na písničky, které nenechají klidného snad nikoho. Divadelní
představení Hugo-Fugo nám uzavřelo měsíc duben plný aktivit.
V dubnu se konal i zápis do naší mateřské školy a bylo přijato 8
nových dětí.

Novinky:
Trenérský post A týmu převezme po odcházející dvojici Krpálek –
Růžička, odchovanec pohledného fotbalu a ambiciózní trenér
Petr Veselka. Tímto ještě jednou děkujeme končícím trenérům za
odvedenou práci a novému trenéru přejeme s naším týmem
hodně úspěchů.
Příští sezonu si naše mládežnické týmy navzájem vypomůžou se
sousední Dlouhou Vsí. V Pohledu bude hrát dorost a starší žáci a
v Dlouhé Vsi žáci 5 + 1. Ani jeden oddíl totiž nemá dostatečný
počet hráčů pro jednotlivá družstva, proto jsme se rozhodli
k tomuto kroku. Dalším důvodem je to, že ani jeden oddíl nechce,
aby mladí hráči nemohli kvůli nízkému počtu hrát v jednotlivých
kategoriích. Hráči budou v oddílech na hostování na celou
sezónu.
Foto: Divadelní představení HUGO FUGO

Pouťové zábavy a malá kopaná
Na pohledskou pouť budeme v areálu hřiště pořádat v pátek 25.
7. zábavu, na které zahraje kapela Baron Beat, v sobotu 26. 7. se
bude konat malá kopaná a večer v sobotu zahraje kapela Richtic
+ host. Po celý víkend bude na hřišti připraveno občerstvení.
Tímto Vás všechny srdečně zveme.
Co nového na hřišti

Divadelní přehlídka „Dospělí dětem“ neodmyslitelně patří do
kalendáře naší mateřské školy a ani v letošním květnu tomu
nebylo jinak. Náš výrobek si můžete prohlédnout ve výloze
místního obchodu.
Co ovšem nebylo v plánu, to byly neštovice, které v mateřské
škole propukly na začátku května a děti si je postupně celý měsíc
předávaly. I tak to někdy může dopadnout. Bohužel jsme kvůli
tomu museli zrušit některé plánované aktivity.
V červnu navštívili školku brodští hasiči, kteří přijeli na preventivní
akci. V červnu máme také v plánu školní výlet, který podnikneme
do Pohádkové vesničky a jezdeckého klubu, jak jinak, než
s kamarády ze Stříbrných Hor.
Na závěr neopomenu poděkovat panu Šimanovskému, který nám
vyrobil a daroval ozvučná dřívka pro děti, dále pak panu Kreuzovi
za renovaci laviček v mateřské škole, panu Zavřelovi, který
daroval mateřské škole lavičku, paní Mišurové, Neuwirthové,
Šiknerové a panu Břizovi, kteří se postarali o stravování dětí při
červnovém nocování v mateřské škole, dále pak paní Svobodové,
Neuwirthové a Novotné za papíry a výtvarný materiál pro děti.
Moc děkujeme, že na nás myslíte....
Prázdninový provoz letos bude od 30. června do 25. července a
děti se určitě nudit nebudou.
Od 1. 9. 2014 dochází na přání rodičů k rozšíření provozní
doby naší školky, a to od 6:30 do 16:00.
Leona Štrálová

CO SE CHYSTÁ V ČZS
Zahrádkáři v Pohledu připravují již 42. ročník výstavy květin.
Tradiční akce se bude konat se souhlasem majitele zámku opět v
jeho prostorách ve dnech 26. a 27. 7. Dle sdělení předsedy
organizace Ing. Jiráska již potvrdilo účast 16 vystavovatelů a
prodejců. Na výstavě naleznou návštěvníci obvyklý sortiment.
V druhé polovině srpna plánují zahrádkáři zájezd do Moravce u
Žďáru nad Sázavou, kde si prohlédnou na 150 odrůd jiřin
pěstitele pana Roudenského. Některé z jeho odrůd budou k
vidění i na výstavě. Na zpáteční cestě je v plánu zastávka na
Zelené hoře a návštěva tamního muzea knihy.
Na konci září bude opět zprovozněna moštárna.

OHLÉDNUTÍ ZA LETOŠNÍM JAREM U HASIČŮ
První jarní neděli jsme pro děti z Pohledu a okolí uspořádali v
prostorách zámku maškarní karneval. Skupinka námořníků dětem
připravila odpoledne plné tancování, her a soutěží. Zúčastnilo se
45 dětí, které domů odcházely vydováděné a se spoustou
sladkých odměn.
Na jaře vždycky nejvíc trénujeme na soutěže, ale také pracujeme.
I letos jsme se zúčastnili akce Čistá Vysočina, ke které letos
přibyla i Čistá Sázava. Za ty roky, co odpadky sbíráme, se nám
zdálo, že jsou snad lidé čistotnější – měli jsme nějak málo plných
pytlů. Doufejme, že zdání neklamalo a že příští rok to bude ještě
lepší. Dvě sobotní dopoledne jsme věnovali sběru kamení.
Na začátku května prověřili členové výjezdové jednotky
zásahovou techniku. Naštěstí jenom cvičně. Na rybníčku nad
Jeliňákem totiž proběhl test nového plovoucího čerpadla. Pro
urychlení akce čerpadlu pomohla ještě zásahová mašina.
Čerpadlo je tedy otestováno a připraveno na případný zásad při
velkých deštích a povodních.
Ohlédnutí
za
soutěžemi
začnu
poděkováním
firmě
Českomoravský štěrk, a.s. za dovoz vody na požární útok a Obci
Pohled, Zámku Pohled a TJ Sokol Pohled za poskytnutí prostorů
pro tréninky.
Děti začaly soutěžit na obvodovém kole hry Plamen v Kojetíně,
které bylo pro pohledské barvy úspěšné. Dva týmy v kategorii
starších a jeden v kategorii mladších nám udělaly radost. A tým
splnil náš sen a suverénním vítězstvím si zajistil postup na okres.
B tým skončil na pěkném 4. místě ze 7 družstev. Ani mladší se
nedali zahanbit a přivezli si pohár za 3. místo, přičemž postup na
okres jim unikl jen o malý kousíček. Postup na okresní kolo v
Havlíčkově Brodě pro nás znamenal naučit se v průběhu 14 dní
dvě mezinárodní disciplíny CTIF, které se běhají jenom na těchto
vyšších kolech. Většina z dětí už postup zažila, ale v této starší
kategorii je to úplně něco jiného. Snad i proto jsme si nedělali
žádné velké ambice na dobré umístění. Každodenní trénink a
dobrá znalost obvyklých tří disciplín ale přinesly své ovoce, takže
po příjezdu z Havlíčkova Brodu se Pohledem oprávněně ozývalo
„Pohleďáci jsou borci!“ O 1. místě na okrese jsme letos nesnili ani
v tom nejtajnějším snu. Díky tomu všemu nejen dětem, ale hlavně
vedoucím Jirkovi Teclovi a Kubovi Vašíčkovi, nastal další měsíc
tréninku, aby se na krajském kole 21. června v Petrovicích u
Třebíče předvedli v tom nejlepším světle a dobře reprezentovali
nejen naši obec, ale celý havlíčkobrodský okres. Do Petrovic
jsme společně s fanoušky vyrazili autobusem, který jsme vypravili
ve spolupráci s Obcí Pohled. V první letní den nás hasičský areál
v Petrovicích sice nepřivítal letním sluníčkem, ale počasí pod
mrakem aspoň bylo příjemnější pro plnění šesti disciplín, které
probíhaly ve dvou pokusech. Celý den sportovních výkonů,
soustředění a nervů byl pro děti velmi náročný. Mezi 10
nejlepšími týmy z celého kraje Vysočina se však nenechaly
zahanbit a skončili na perfektním 7. místě. Po příjezdu do
Pohledu na nás čekalo slavnostní přivítání od pořadatelů
dětského dne, které bylo završeno výstřelem z děla.
Dětské turné v požárním útoku už má za sebou 3 soutěže – v
Kameni, Sobíňově a Chotěboři. Letos se rozběhlo opravdu ve
velkém. Na závodech, které dosud proběhly, bylo kolem 30
družstev v mladší i ve starší kategorii. Výkony jsou velmi
vyrovnané a u starších čas kolem 15 sekund málem nestačí ani
na medaili. Ve starších získal A tým tři 3. místa, B tým 7., 19. a
13. místo a mladší 5. a 6. místo. Před prázdninovou pauzou je A

tým celkově na 2. místě a B tým na 9. místě a mladší jsou
průběžně 12., což jsou perfektní výsledky.
Družstvo mužů je velmi aktivní. 0krsková soutěž se konala v
Hřištích u Přibyslavi. Letos se kluci konečně dočkali a při
vyhlášení výsledků vystoupili na pomyslnou bednu. 3. místo z 15
družstev je úspěch. Na poháru v Podmoklanech se chlapi umístili
v polovině startovního pole. Druhý červnový víkend byl ve
znamení soutěžního trojboje – páteční noční Velká cena
Železných hor přinesla 4. místo z 19, v sobotu pak jedno z kol ligy
v Podmoklanech a po něm ještě pohár v Olešence, kde se
klukům po několikaletém snažení konečně podařilo zvítězit a za
sebou ve výsledkové listině nechat 14 družstev.
V červnu jsme se vydali na výlet na severní Moravu. Navštívili
jsme vojenské muzeum v Králíkách, přečerpávací elektrárnu
Dlouhé Stráně a zámek Velké Losiny.
Vzhledem k tomu, že nikdo z nás neočekával postup dětí na kraj,
jsme plánovali na 21. června noční soutěž v Pohledu. Ale protože
události dostaly jiný spád, rozhodli jsme se, že soutěž pro letošek
odložíme a uspořádáme ji až za rok.
Co nás čeká? Děti si teď budou užívat zasloužených prázdnin,
družstvo mužů se chce v průběhu celého léta zúčastňovat
jednotlivých kol Havlíčkobrodské Rebel ligy, kde bude sbírat nové
zkušenosti. Na začátku prázdnin se společně se SRPD vydají
děti a někteří dospělí na třídenní cyklovýlet do Řásné. Pokud
bude k dispozici vhodný pozemek, chtěli bychom o pouti
uspořádat parkoviště. V první polovině září bude pokračovat
dětské turné, jehož závěrečné kolo bude 14. září v Pohledu,
takže budete mít možnost přijít fandit našim třem dětským týmům.
Za všechny hasiče přeju dětem hezké prázdniny a dospělým
příjemné léto.
Aneta Kudlová

Ve svých skromných příspěvcích do Listů jsem nikdy
nechválil jednotlivce, ale práci nás všech hasičů a
těch občanů, kteří si našli čas přijít pomoci.
Nyní bych chtěl za celý sbor poděkovat vedoucím dětí
– hlavně Jiřímu Teclovi a Kubovi Vašíčkovi, ale také
Anetě Kudlové a Leoně Štrálové za to, co pro
pohledské děti dělají. Výsledkem jejich práce byla
účast na krajském kole hry Plamen v Petrovicích u
Třebíče, což se povedlo po dlouhých 12 letech.
Mohl bych jmenovat další, co makají, ale spíš mě
mrzí, že máme členy v aktivním věku a hasiči je
zajímají, až když je sami potřebují. Jsme dobrovolná
organizace, ale jenom zaplatit členskou známku je
trochu málo…
Jiří Farka starosta SDH

ZPRÁVY Z FARNOSTI
Letošní jaro se podařilo pokročit v obnově hřbitovní kaple Panny Marie Utěšitelky. Vedle izolace podesty schodiště a instalace nové
erbovní tabule do frontonu průčelí se podařilo především odvlhčit základy celé stavby a svést srážkovou vodu z okapů do hřbitovní
studny. Chtěli bychom poděkovat místnímu lomu za darování kameniva a obecnímu úřadu za příspěvek na pořízení potrubí a
zapůjčení elektrocentrály. Veškeré další náklady byly hrazeny z rozpočtu farnosti. Nic z výše uvedeného by se však neobešlo bez
pracovního nasazení dobrovolníků: Marka, Lukáše, Tomáše a Jany Mištových; Petra Klementa, Josefa Macháčka a Petra Eise.
Především přespolním náleží velké uznání za ochotu zastoupit nás pohledské v péči o duchovní dědictví.
Dá-li Pán Bůh, dočká se svatoanenský kostel do poutních slavností instalace zrestaurovaného bočního oltáře Smrti sv. Josefa. V
následujících týdnech nás rovněž čeká provedení dodláždění cihlových ploch ve výklencích a tím by se měla obnova podlahy v kostele
po roce uzavřít. Pro farní kostel na letošní léto počítáme s dokončením obnovy jihovýchodních opěráků na kněžišti a restaurátorským
průzkumem venkovních omítek chrámu. Už několikrát jsme se ve farním okénku dotkli skutečnosti, že výše uvedené aktivity by
pozbývaly smyslu, kdyby kostely a kaple nebyly oživovány lidmi, kteří sem přicházejí s vírou se modlit, prosit i poděkovat Pánu Bohu. I
zde platí věta o zastupování: ona hrstka věřících v kostele není pouze kvůli sobě ale i pro druhé, kterým se daru víry nedostává. Výzva
směřovaná otci biskupovi Janu Vokálovi k pastorační návštěvě Pohledu v souvislosti s případem P. Erika zůstala bohužel nevyslyšena,
nezbude nám tedy než, abychom navštívili my jeho. Navzdory těmto bolestným událostem minulých měsíců jsme vděční za prožité
velikonoční svátky důstojně oslavené P. Antonínem Pavlasem za pozoruhodného varhanního doprovodu Honzy Nováka. Pořad
pravidelných bohoslužeb (pátek 17:30, neděle 9:00) byl po čase rozšířen o latinskou mši svatou v tradičním ritu, která se koná každou
neděli od 14:00.
V předstihu informujeme o programu svatoanenské pouti: mše svaté v rámci sobotní Malé pouti 26. 7. jsou plánovány na 9:00 a 10:30.
Odpoledne v 16:00 se bude v kostele sv. Ondřeje konat benefiční koncert pana Františka Petra a hostů. V neděli 27. 7. budou
slouženy mše sv. v 8:00, 9:00 a 10:30. Celebrantem hlavní bohoslužby bude opat želivského kláštera P. Jáchym Jaroslav Šimek.
Počínaje poutí až do Slavnosti sv. Václava budou nedělní služby Boží konány v kostele sv. Anny v 9:00. Na sobotu 16. 8. v 15:00 si
dovolujeme v předstihu rovněž pozvat na koncert pana Jindřicha Macka v rámci projektu „Kostely naplněné hudbou“, konaný taktéž ve
farním kostele.

PUTOVÁNÍ
PO
STOPÁCH
STŘÍBRNÉ HOREČKY
Jarní
putování
naplánované
s panem Havlíčkem ze Stříbrných
Hor na sobotu 3. 5. a v náhradním
termínu na 10. 5. se z důvodů
špatného počasí neuskutečnilo.
V prvním
případě
pršelo,
ve druhém bylo velmi mokro a
trasa
vedoucí
po
cestách
necestách a lomech by byla pro
účastníky nebezpečná. Organizátoři se proto rozhodli přesunout
celé putování na září. O termínu
konání budete včas informováni
v zářijových
listech,
v obecní
vývěsce a prostřednictvím e-mailů.

JUBILEJNÍ KALENDÁŘ NA
ROK
2015
A
NOVÉ
POHLEDNICE OBCE
Obec Pohled připravuje k blížícímu
se výročí 750 let obce Pohled ve
spolupráci
s fotografem
Ivem
Havlíkem jubilejní týdenní kalendář
obce Pohled. Kalendář bude
formálně i obsahově navazovat na
benefiční kalendář k výročí 250 let
Svaté Anny u Pohledu, vydaný na
rok 2012. Kromě kalendáře se
připravuje
i
vydání
nových
pohlednic,
protože
pohlednice
z roku 2008 jsou již rozebrány. Na
nových pohlednicích se objeví i
znak obce, který byl v červnu
schválen výborem pro heraldiku a
vexiologii Poslanecké sněmovny
parlamentu ČR.
Pohlednice i kalendář budou
poprvé
k dostání
v termínu
pohledské
pouti,
v prodejně
smíšeného zboží a v pohostinství.

SENIOŘI NA VÝLETĚ
Klub důchodců uspořádal 4. června zájezd do Tábora a
Vrchotových Janovic. V Táboře jsme navštívili poutní
místo Klokoty, kde jsme měli zamluvenou krátkou
přednášku o historii zdejšího kostela. Je to menší
uzavřený areál, ale krásně udržovaný a venkovní prostor
je plný nádherných růží. Probíhají tam různé akce,
hlavní pouť je letos 15. srpna. Pokud se někdo během
své dovolené dostane do těchto míst, doporučujeme se
v Klokotech zastavit.
Krátce jsme si prohlédli i město Tábor, odkud jsme po
obědě odjeli do Vrchotových Janovic. Tam jsme měli
objednanou prohlídku zámku. Je to menší zámeček, ale
jinak je prohlídka velice zajímavá. A my jsme navíc měli
štěstí na nadšeného pana průvodce, který, jak jsme
zjistili, je Polák a je farářem ve Votici. Provedl nás také
parkem, kde je soukromý hřbitůvek posledních majitelů,
rodiny Nádherných. I tady doporučujeme prohlídku.
Počasí nám opět přálo, v klidu jsme si všechno prohlédli,
pan řidič nás dovezl v pořádku domů, a tak to byl
příjemně strávený den.
Ještě jsme absolvovali tradiční posezení před
prázdninami a nyní už se můžeme těšit na léto. Hezké
léto, plné sluníčka a pohody přejeme vám všem.
Marie Machová

ZMAPUJME DĚTEM ČESKO
Dětský koutek je vždy velikou pomocí pro rodiče a pro podnikatele velkou konkurenční výhodou! Na naši redakci se obrátila Ing. Hana
Lacyková se žádostí o podporu při nově vznikajícím projektu „Rodiče, zmapujme dětem Česko“, který byl spuštěn k 15. 5. na
nekomerčním portálu www.eKoutky.cz. Tento projekt má za cíl zmapovat všechna místa, kde by se rodinám s dětmi mohlo líbit, ať už
se jedná o dětské hřiště, restauraci / ubytování s dětským koutkem nebo třeba zajímavě upravenou zahrádku místního řezbáře. Tento
projekt bude mít silnou podporu jak v médiích, tak na sociálních sítích. Možná jste již zahlédli první "vlaštovku" v Událostech na ČT1.
Registrace firem i uživatelů je zdarma. Projekt proběhne v roce 2014 ve dvou
fázích:
1.fáze – 15.5. až 30.6.
2.fáze – 29.9. až 30.11.
Výhodou pro zaregistrované firmy je kvalitní internetová prezentace na portálu s
vysokou návštěvností, navíc přesně zaměřeném na jejich cílovou skupinu.
Rodiče, kteří se do projektu aktivně zapojí (budou zadávat záznamy, komentovat
kvalitu zázemí pro děti pod záznamy provozoven, jež navštívili nebo zadají
nějaké rady či tipy ostatním rodičům), získají certifikát a budou se moci pyšnit tím,
že se na tomto projektu podíleli, tzn., budou na portálu s poděkováním zveřejněni. Každý uživatel, který zadá alespoň jeden záznam,
obdrží kromě certifikátu také slevu v e-shopu. Pro nejaktivnější přispívatele čeká řada dalších hodnotných a lákavých odměn, jako je
víkendový rodinný pobyt v baby-friendly a wellness penzionu, rodinné vstupné na kemp kapely Kryštof, rodinné vstupenky do pražské
ZOO, balíčky přírodní a bio kosmetiky nebo proměna u vizážisty. Všechny další podrobnosti naleznete na adrese: www.eKoutky.cz

OHLÉDNUTÍ ZA VÍTÁNÍM OBČÁNKŮ 2014
Letošní dubnové vítání občánků proběhlo v jedné skupině. Děti přivítal místostarosta René Langer. Již tradičně vystoupily s krátkým
programem děti z MŠ a dále starší děvčata – flétnistky. Děti dostaly dárečky a finanční příspěvek od obce. Maminky jistě potěšila
pěkná kytička.
Děti na fotografiích jsou v pořadí, v jakém se narodily - od nejstaršího po nejmladší.

Alice Novotná

Ondřej Lacko
Anna Vajdová

Vratislav Fohl

Radim Kudla

Marcela Marková

Štěpán Mišura
Marková

Tomáš a Miroslav Černí

Tereza Melzerová

PUTOVÁNÍ KOJETÍNSKÝCH KE SVATÉ
ANNĚ
Po loňské jarní procházce na Ronovec navrhl
hlavní iniciátor pan Jiří Bárta jako cíl Svatou Annu,
kterou bychom absolvovali po stopách našich
předků, kteří každoročně pěšky navštěvovali
svatoanenské poutě. Ale ani babičky pamětnice si
už přesně nepamatovaly, kudy se to vlastně z
Kojetína na ty poutě chodilo. Šlo se prý nejenom po
polních cestách, ale hlavně po mezích, nejkratší
cestou přes Jilemník. Mezí je ale dneska pomálu a
nerozoraných cest také. Po předchozím průzkumu
terénu se však podařilo najít vhodnou trasu, a tak
se v deštivou sobotu 25. dubna vydalo skoro 40 lidí
z Kojetína po cestě přes Jilemník a dále po lesních
cestách a pěšinách okolo chaty Janinka, aby po
necelých dvou hodinách všichni dorazili do
svatoanenského areálu. Obětaví kojetínští hasiči
připravili zázemí pro příchozí, včetně posezení pod
stanem a náležitého občerstvení. Pro děti tu byla
mimo jiné i retroherna plná hraček, s kterými si hráli
kdysi jejich prarodiče, dospěláci si zase mohli
vystřelit nějakou cenu na špejli. Každé dítě dostalo
nakonec nějaké odměny. Dostalo se i na ty nejmenší děti, co přijely s rodiči autem, protože by cestu pěšky ještě nezvládly.
Na závěr se sluší poděkovat pohledskému starostovi panu Milanu Klementovi za poskytnutí obecního pozemku a za pomoc s
vytipováním trasy a panu Janu Novotnému za zpřístupnění kostela a kaple a za poutavý výklad o historii areálu. Počasí se nakonec
umoudřilo a všem se krásné sobotní odpoledne líbilo. Přejeme Pohleďákům, ať se jim jejich snaha o oživení svatoanenského areálu
podaří a ať sem lidé najdou cestu nejenom o pouťovém víkendu.

Za Kojeťáky Jiří Polívka

Ukazatel
amonné ionty
dusičnany
dusitany
pH
železo
objemová
aktivita
radonu 222

Hodnota
<0,05
14
<0,02
6,1
<0,05

Jednotka
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Limit
max. 0,5
max. 50
max. 51
6,5-9,5
max. 0,2

SVATÁ ANNA – TĚŽBA
V březnu byla na pozemcích obce v areálu kostela sv. Anny provedena těžba
smrků vyvrácených při větrné smršti v září 2013, dále těžba přestárlých smrků,
topolů a několika poškozených javorů. Vytěžené dřevo obec prodala za 24 445
Kč. Náklady na těžbu byly 4 858 Kč. Zisk ve výši 19 587 Kč byl použit na údržbu
zeleně v areálu.

SVATOANENSKÁ STUDÁNKA

Stejně jako minulý rok si obec nechala 15. května 2014 provést rozbor vody
z pramene u kapličky. Svatoanenská voda vykazuje stále stejné hodnoty a její
93,8
Bq/l
50-300 kvalita je velmi vysoká, o čemž svědčí i počty lidí z širokého okolí, kteří si denně
pro vodu k prameni přijíždějí. Mikrobiologický rozbor prokázal výborné výsledky a
radiologický rozbor zaznamenal mírné překročení spodní hranice obsahu radonu, jehož limity se pohybují mezi 50 až 300 Bq/l. Mírná
radioaktivita svatoanenské vody je však známá již od dob objevení původního pramene v roce 1730 a stala se základem pro to, aby
byla považována za zázračnou. Některé výsledky letošního rozboru uvádíme v tabulce vlevo.

OBEC TÍMTO JEŠTĚ JEDNOU DĚKUJE VŠEM ČLENŮM SPOLKŮ A OBČANŮM,
KTEŘÍ SE ÚČASTNILI BRIGÁD PŘI BOURÁNÍ HŘBITOVNÍ ZDI 15. 5. A 16. 6. 2014.
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