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Čtvrtletník

Milí spoluobčané,
letošní rok se ponese ve znamení oslav 750 let od položení základního
základního kamene původně farního
kostela,
kostela, které jsou plánovány na víkend 19. – 21. června 2015. Hlavním dnem oslav bude sobota 20.
června, kdy proběhne
proběhne požehnání
požehnání nových obecních symbolů, slavnostní mše a další bohatý kulturní
program. Součástí oslav bude i sraz rodáků a přátel obce.
obce. Chtěli bychom vás proto touto cestou
požádat, abyste informaci o srazu rodáků a oslavách dále šířili mezi své příbuzné i přátele. I my se
budeme
udeme se snažit rodilé Pohleďáky a přátele obce informovat všemi dostupnými prostředky – pomocí
regionálního tisku i rozhlasu,, internetu, webových stránek
stránek i formou pozvánek. Jednu takovou
přikládáme i do listů, lze ji odstřihnout a zaslat
zaslat komukoli, o kom budete vědět, že se slavností rád zúčastní.
zúčastní. Děkujeme.
Zastupitelstvo obce
◦•● INFOKOUTEK ●•◦
ANEB CO SE CHYSTÁ V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ
■ Sbor dobrovolných hasičů pořádá v neděli 22. 3. od 14:00
dětský maškarní karneval v tělocvičně zámku. Děti i rodiče jsou
srdečně zváni. Přezůvky s sebou.
■ V sobotu 28. 3. se v klubovně hasičské zbrojnice uskuteční
vítání občánků. Rodiče dětí obdrží pozvánku.
■ TJ Sokol zve všechny příznivce fotbalu na první zápasy jarní
sezóny. V sobotu 28. 3. přivítá Pohled B na domácím hřišti
Šmolovy od 15:00 a v neděli 29.3. bude Pohled A hostit Bedřichov
od 15:00.
■ SRPD informuje, že pokračuje ve sběru starého papíru každou
první sobotu v měsíci. Nejbližší termíny sběru jsou 4. 4., 2. 5., 6.
6., 4. 7., vždy v 9:00-10:00 u brány fotbalového hřiště. Papír noste
svázaný.
■ Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven v Pohledu
vedle kadeřnictví a v Simtanech na návsi od pátku 27.3. od 12:00
do pondělí 30.3. do 7:00. Do 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 jako jsou lepenky, eternit apod.,
autosedačky, kartony, igelity z malování nebo odpad, který patří
do klasické popelnice či tříděného odpadu.
■ Akce Čistá řeka Sázava bude letos probíhat v termínu od 8. 4.
do 11. 4., akce Čistá Vysočina od 11. 4. do 22. 4.
■ Klub důchodců a Český zahrádkářský svaz pořádají v pátek
17.4. zájezd na divadelní představení do Přibyslavi, na komedii
Dáma od Maxima. Autobus bude odjíždět v 18:00, přihlášky u
paní J. Hanoldové.
■ SRPD plánuje v měsíci dubnu dopravně preventivní akci pro
rodiče a děti. Bližší informace budou zveřejněny ve vývěsce a na
webu sdružení.
■ ČZS pořádá v sobotu 25. 4. zájezd na výstavu Flora
do Olomouce.

■ SRPD pořádá ve čtvrtek 30. 4. na prostranství ve středu obce
velký slet čarodějnic. Začátek akce bude upřesněn.
■ Sběr nebezpečného odpadu proběhne ve středu 6. 5.
v Pohledu vedle budovy OÚ od 15:15 a v Simtanech od 15:30.
■ Klub důchodců pořádá v úterý 26. 5. zájezd do Jindřichova
Hradce a na zámek Červená Lhota. Zveme i širší veřejnost,
přihlášky podávejte u paní M. Machové. Upřesnění hodiny
odjezdu autobusu bude zveřejněno ve vývěsce.

Víte, že se v nejbližším okolí Pohledu a Simtan nachází
na 25 křížků? Znáte jejich historii a význam? Pokud vás právě
toto zajímá, vydejte se s námi již na sedmé netradiční obecní

PUTOVÁNÍ PO POHLEDSKÝCH A SIMTANSKÝCH
KŘÍŽCÍCH, aneb Jak se chodívalo pocestným
které se uskuteční v sobotu 2. května 2015 v 8:30.
Sraz účastníků bude u kříže před kostelem sv. Ondřeje.
Dále vyrazíme směr okolí Rouštan, Dvorku, humen za Eisovými a
do svatoanenského polesí. Zastavíme se v Krátké Vsi v restauraci
Na Studánce a poté probádáme okolí samot Svaté Anny a
Simtan. Platí to, co vždy – nezapomeňte pevnou obuv, pořádnou
svačinu, pití a peníze.
Trasa bude měřit cca 13 km i
přesto, že Pohled bude téměř
neustále v dohledu. Návrat
odpoledne. V případě
nepříznivého počasí se akce
odkládá o týden, na 9. května.

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 16. prosince 2014
Zastupitelstvo obce schválilo:
■ finanční příspěvek Římskokatolické
farnosti Pohled na opravu kostela sv.
Ondřeje v roce 2014 ve výši 14 885 Kč.
■ Kolektivní smlouvu mezi Obcí Pohled a
Základní organizací Odborového svazu
státních orgánů a organizací při Obecním
úřadě v Herálci.
■ Smlouvu o partnerství a vzájemné
spolupráci mezi společností Havlíčkův
kraj o.p.s., Ždírec nad Doubravou a Obcí
Pohled.
■ Rozpočtové opatření č. 9/2014.
■ Oběh účetních dokladů obecního úřadu
Pohled.
■ Rozpočet obce Pohled na rok 2015 a
zároveň schvaluje dary a dotace těm
osobám a organizacím ve výši, jak je
uvedeno v návrhu rozpočtu.
■ výhled Rozpočtu obce Pohled na roky
2016 a 2017.
Zastupitelstvo obce rozhodlo:
■ o ponechání poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění,
využívání
a
odstraňování
komunálního odpadu na rok 2015 ve
stejné výši jako v roce 2014.
3
■ o výši poplatku za stočné 6 Kč/m na
rok 2015.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
■ platnost Dodatku ke smlouvě o
nakládání s odpadem, uzavřeným 16. 12.
2013 mezi Obcí Pohled a firmou Miloslav
Odvárka – ODAS , Žďár nad Sázavou.

Ze zasedání 26. února 2015
Zastupitelstvo obce schválilo:
■ závazné prohlášení v souvislosti se
stavbou „I/34 Rouštany – Pohled“ na
převzetí stavebních objektů obcí: sjezd č.
2 na pozemek p. č. PK 662 a sjezd č. 3

na pozemky p. č. 415/1 a 661, vše v k. ú.
Pohled, po dokončení stavby (polní a
lesní sjezd u Sv. Anny).
■ obecně závaznou vyhlášku obce
Pohled č. 1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Pohled.
■ hospodaření a plnění rozpočtu obce
Pohled za čtyři čtvrtletí r. 2014, rozbor
hospodaření příspěvkové organizace
obce – Mateřské školy Pohled za čtyři
čtvrtletí r. 2014.
■
inventarizační zprávu o provedení
řádné
inventarizace
hospodářských
prostředků obce Pohled za rok 2014 a
vyřazení neupotřebitelného majetku obce
Pohled podle inventarizačního soupisu
jednotlivých
dílčích
inventarizačních
komisí za rok 2014.
■ zápis kronikářky obce Martiny Bořilové
do Kroniky obce Pohled V. díl, rok 2013,
na stranách 55–77.
Zastupitelstvo obce rozhodlo:
■ uzavřít Smlouvu č. 14181986 o
poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR, mezi Státním
fondem životního prostředí ČR, Praha a
Obcí Pohled.
■ uzavřít Výpůjční smlouvu č. j. NG
432/2015/SOČ na dvě umělecká díla
autorky Amálie Mánesové, mezi Obcí
Pohled (půjčitel) a Národní galerií v Praze
(vypůjčitel).
■ uzavřít darovací smlouvu na dar –
kamenivo,
mezi
Českomoravským
štěrkem, a. s., Mokrá (dárce) a Obcí
Pohled (obdarovaný).
■ uzavřít licenční smlouvu o veřejném
provozování VP-2015-23238 mezi OSA Ochranný svaz autorský pro práva k

dílům hudebním, z. s., Praha a Obcí
Pohled.
■ uzavřít Dodatek k nájemní smlouvě č.
38/2011 pro rok 2015 mezi Obcí Pohled,
a Lesním družstvem ve Štokách.
■ o koupi pozemku do vlastnictví obce p.
2
č. 821 o výměře 227 m , ostatní plocha,
ostatní komunikace, v k. ú. Pohled, od
České republiky – Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Praha, za
dohodnutou kupní cenu 30 000 Kč, dle
kupní smlouvy č. 396/2015 (pozemek za
farou).
■ uzavřít Dohodu o budoucí spolupráci
mezi Obcí Pohled a Josefem Zbortkem,
Krátká Ves o ukládání bioodpadů obce.
■ o zhotovení slavnostní vlajky a znaku
obce firmou ALERION s. r. o., Brno –
Královo Pole.
■ o realizaci opravy části cihelné ohradní
zdi na hřbitově v Pohledu firmou DOSTAV
HB s. r. o., Praha.
■ o realizaci restaurování centrálního
kříže na hřbitově v Pohledu z roku 1909
akademickým
sochařem
Otakarem
Marcinem, Nová Ves u Leštiny.
■ o realizaci zhotovení chodníku na
hřbitově v Pohledu firmou Dvořák –
stavební divize, Kyjov – Dvorce.
■ o pořízení a umístění ukazatele
rychlosti v ulici Revoluční firmou DOSIP
servis s. r. o., Krahulov.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
■ Rozhodnutí o poskytnutí dotace id. č.
115D122003755 na akci „Revitalizace
VKP Alej ke sv. Anně v Pohledu a areálu
kostela sv. Anny“, z Ministerstva životního
prostředí, Praha.
Zastupitelstvo obce zrušilo:
■ Platnost bodu č. 3 b), z Usnesení č.
5/12, ze zasedání Zastupitelstva obce
Pohled dne 29. 11. 2012.

______________________________________________________________________________________
◦•● CO NOVÉHO V OBCI ●•◦
REVITALIZACE VÝZNAMNÉHO KRAJINNÉHO PRVKU
„ALEJ KE SV. ANNĚ V POHLEDU“
Obec po získání dotace z Ministerstva životního prostředí a
Státního fondu životního prostředí ČR na revitalizaci aleje
předala alej 6. 2. 2015 firmě Zahrada Olomouc. Firma zahájila 5.
3. práce kácením v areálu poutního místa. Veškeré kácení bude
dokončeno do konce března. Úklid a prodej veškeré dřevní
hmoty zajišťuje firma Zahrada Olomouc dle podmínek smlouvy.
Realizace ošetření stromů, výsadby nových stromů a obnovy
travnatých ploch (areál kostela sv. Anny) musí být hotová do
31.8. 2015.
Žádáme občany, aby v době prací byli maximálně pozorní a
opatrní a dbali pokynů pracovníků firmy provádějící revitalizaci
aleje.

VÝSTAVBA CHODNÍKU NA HŘBITOVĚ
Obec plánovala již v loňském roce na podzim po ukončení akce
odvodnění kaple a opravě jejího soklu, kterou provedla
Římskokatolická
farnost
Pohled,
realizovat
výstavbu
levostranného chodníku z kamenných kostek kolem kaple. Akce
byla od srpna odložena z důvodu pořizování dvou schodů na
levou stranu schodiště Římskokatolickou farností Pohled.
Bohužel ani na konci letošního února schody nejsou k dispozici,

proto se obec rozhodla zahájit výstavbu chodníku firmou Dvořák
– stavební divize, Dvorce, která zhotovila první část chodníku
v roce 2006. Současně bude zrestaurován centrální kříž z r.
1909, který je umístěn před kaplí, z něhož byl sejmut korpus a
převezen do restaurátorské dílny Atelier OM, akademického
sochaře a restaurátora Otakara Marcina v Nové Vsi u Leštiny.

KONTEJNERY NA BIOODPAD
V září 2014 vyšla novela zákona o odpadech č. 229/2014 a k ní
v prosinci 2014 vyhláška 321/2014. Tyto normy upravují
povinnosti obcí zajistit místa pro oddělené shromažďování
biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu (bioodpadu)
každoročně v období od 1. 4. – 31. 10. Zastupitelstvo obce se
rozhodlo
soustřeďovat
bioodpad
do
velkoobjemových
kontejnerů, které jsou umístěny ve středu obce Pohled před
hasičskou zbrojnicí a směrem k nádraží u turistického
rozcestníku. Obec podala v únoru žádost o poskytnutí dotace
z grantového programu Fondu Vysočiny „Bioodpady 2015“ na
pořízení a umístění kontejneru na bioodpad do Simtan. Do
kontejneru lze ukládat pouze zbytky ze zahrad a bioodpad dle
katalogu odpadů. Nelze sem vyvážet větve ze stromů,
komunální, nebezpečný a jiný odpad (např. živočišný).

LOKALITY PRO UKLÁDÁNÍ JARNÍHO OŘEZU
Obec určila dvě místa, kam občané mohou ukládat větve
z předjarního řezu, ošetřených stromů a keřů na zahradách a
spalitelný zahradní odpad (chvojí): 1) celoročně je k odkládání
určeno místo před nádražní budovou vlevo (za firmou Rázl –
uhelné sklady). 2) do 30. 4. 2015 je určeno místo vytyčené
vpravo od cesty na louce před lávkou k Anžírovně. Je
nepřípustné přivážet na tyto lokality jiné druhy odpadu, prkna,
trámy, pařezy…. Dřevní hmota musí být bez těchto příměsí,
protože nebude spálena, ale odvezena k dalšímu zpracování.

NĚCO MÁLO STATISTIKY
Pokud vycházíme z údajů evidence obyvatelstva, kterou
spravuje ministerstvo vnitra, bylo k 1. lednu 2015 v obci Pohled
přihlášeno k trvalému pobytu 789 obyvatel, z toho 84
v Simtanech. Zatímco v Simtanech byl počet mužů a žen
vyrovnaný (42+42), v Pohledu žilo 358 žen a 347 mužů.
Počet obyvatel se od loňska zvýšil o 4, protože se narodilo 13
dětí a zemřelo jen 9 osob. Bohužel se více osob odhlásilo (11),
než přihlásilo (9), takže celkově vzrostl počet obyvatel jen o dva.
Věková struktura obyvatel obce vykazuje známky stárnutí
obyvatelstva, což víceméně odpovídá trendu v celé České
republice. Děti a mládež do 18 let tvoří 20 %, lidí ve věku 18-59
let je 52 % a zbývajících 28 % obyvatelstva obce jsou lidé
šedesátiletí a starší. K 1. lednu 2015 byly v obci trvale přihlášeny
3
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Přistěhovalí
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2
7
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4
7
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o
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5
9
průměrném
stáří obyvatel obce nelze z evidence ministerstva vnitra získat,
průměrný věk zveřejňuje pouze Český statistický úřad, ten však
ještě za rok 2014 tyto údaje neuveřejnil. Můžeme tedy udělat
pouze odhad pomocí váženého aritmetického průměru
získaného z počtu obyvatel z evidence obyvatelstva podle
jednotlivých věkových skupin. Tímto způsobem vypočtený
průměr udává průměrné stáří žijících mužů 40 let, žen 43,2 roku
a pro obě pohlaví 41,6 roku.

ANKETA NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
Podle ankety, která byla umístěna na webových stránkách obce
od 14. 6. 2012 do 12. 11. 2014, v naší obci nejvíce chybí
kanalizace (738 hlasů, 21,7 %), dále kulturní dům (607 hlasů,
17,8 %), nové parcely (také 607 hlasů, 17,8 %), škola (566
hlasů, 16,6 %), vodovod (516 hlasů, 15,1 %) a jiné (374 hlasů,
11 %). Celkem bylo uděleno 3408 hlasů.

AKCE ČISTÁ VYSOČINA
Kraj Vysočina vyhlásil letos již 7. ročník akce Čistá Vysočina, do
které se naše spolky a občané tradičně zapojují. Letos proběhne
sběr odpadků u komunikací I., II. a III. tříd v termínu 11. – 22. 4.
2015.

AKCE ČISTÁ ŘEKA SÁZAVA
V termínu od 8. do 11. 4. se spolky a občané naší obce podruhé
zapojí do projektu Čistá řeka Sázava, kterou pořádá společnost
Posázaví o.p.s. spolu s Místní akční skupinou (MAS) Havlíčkův
kraj, jejíž jsme členy. Takovýmto způsobem se vyčistí 225 km
Sázavy, od pramene po soutok. Jen na území MAS Havlíčkův
Kraj se do akce zapojí obce Polnička, Žďár nad Sázavou, Hamry
nad Sázavou, Sázava, Přibyslav, Stříbrné Hory a naše obec.
Čištění řeky bude u nás probíhat z břehů, v obydlených úsecích
a
v místech
častých
procházek.
Organizátoři
zajistí
dobrovolníkům pytle na odpadky a rukavice.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014
Při letošní Tříkrálové sbírce organizované Oblastní charitou
Havlíčkův Brod bylo v obci Pohled a místních částech vybráno
celkem 20 367 Kč, což je o 3 744 Kč více než v roce 2014.

Vybrané finanční prostředky budou využity na vybudování místa
pro třídění, skladování a opravu darovaného šatstva, vybavení
domácnosti a nábytku, při kterém mají být zaměstnáni muži a
ženy, kteří se těžce uplatňují na trhu práce. Dále budou
podpořeny ostatní služby poskytované Oblastní charitou
Havlíčkův Brod a projekt Adopce na dálku.
Oblastní charita i obec tímto mnohokrát děkují všem dárcům za
štědrou podporu sbírky.
Oznamujeme, že je zahájeno vybírání poplatků za rok 2015
Ceník poplatků na rok 2015
POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
♦ poplatek platí každá fyzická osoba, která má v obci trvalý
pobyt
♦ poplatek platí každá fyzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální rekreaci byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba
♦ sazba poplatku 396,- Kč
» dle OZV 1/2013
POPLATEK ZE PSŮ
♦ první pes
100,- Kč
♦ každý další pes 120,- Kč
» dle OZV 3/2010
STOČNÉ
3
♦ stočné - 6,00 Kč/m
♦ Roční směrná čísla potřeby vody stanovených v Příloze
č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb., novela 120/2011 Sb.
1. na jednoho obyvatele bytu s tekoucí studenou vodou mimo
3
byt za rok 15 m
15x6 = 90,- Kč/rok
2. na jednoho obyvatele bytu bez tekoucí teplé vody (teplé
3
vody na kohoutku) za rok 25 m
25x6=150,-Kč/rok
3. na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou (teplá
3
voda na kohoutku) za rok 35 m
35x6=210,-Kč/rok
» usnesením č. 7/14 ze dne 16.12. 2014
Poplatky jsou splatné jednorázově bez vyzvání
správce poplatku
do 31. 05. 2015.
PLATBY LZE PROVÁDĚT :
hotovostně v úředních hodinách na pokladně Obecního úřadu
v Pohledu nebo bezhotovostně na účet obce Pohled, č. účtu
5320521/0100.
Pro platbu na rok 2015 je třeba v příkazu uvést variabilní
symboly, nutné k identifikaci plátce a specifické symboly
k identifikaci platby.
variabilní
specifický
symbol
symbol
Pohled
komunální odpad
20*15
1340
poplatek ze psů
20*15
1341
stočné
20*15
2321
Simtany
komu komunální odpad
30*15
1340
poplatek ze psů
30*15
1341
stočné
30*15
2321
* = 1+číslo popisné domu, ve kterém je plátce hlášen
k trvalému pobytu, nebo za které platí!
* = 2+číslo evidenční domu, ve kterém je plátce hlášen
k trvalému pobytu, nebo za které platí!!
Vzor: Pohled č. p. 126 var. symbol 20112615, Simtany č. e. 2
var. symbol 302215
Do kolonky „zpráva pro příjemce“ je vhodné uvést i své jméno.

ČINNOST ZASTUPITELSTVA OBCE V ROCE 2014
Zastupitelstvo obce se v roce 2014 účastnilo 7 zasedání,

26 pracovních porad, 2 místních šetření, 14 pracovních akcí
(brigád), 3 kulturních akcí pořádaných obcí (vítání občánků,
putování, setkání s důchodci).

VYUŽÍVÁNÍ KLUBOVNY HASIČSKÉ ZBROJNICE
V klubovně hasičské zbrojnice proběhlo za rok 2014 82 akcí.
Z toho SDH – práce s dětmi 25x, SDH – schůze 13x, SDH –
ostatní 4x, obec 16x, klub důchodců 10x, SRPD 11x, ČZS 2x a
TJ Sokol 1x.

ZIMNÍ POSYP
Obec informuje občany, že si mohou rozebrat volně ložený
štěrkový posyp určený pro zimní údržbu, který je rozmístěný u
obecních komunikací, a to od 14. 3. 2015.

SBĚR KOVŮ V OBCI
Obec má na základě novely zákona o odpadech č. 229/2014 a
vyhlášky č. 321/2014 povinnost zajistit místo pro celoroční
oddělené soustřeďování kovů v obci nebo uzavřít smlouvu
s výkupnou kovů. Zastupitelstvo obce se rozhodlo pro drobné
kovy (plechovky, hrnce…) na sběrném místě u obecního úřadu
vyčlenit dvě nádoby, do kterých budou mít občané možnost
drobné kovy odkládat. Obec dále zajistila pro občany možnost

odkládat větší a těžší kov s vlastním odvozem ve sběrném dvoře
HBH odpady s.r.o., Havířská 1124, Havlíčkův Brod
(www.holesak.cz, tel. 569 422 306). Další možností je kovy
odložit jednorázově v říjnu (přesný datum bude upřesněn) před
své nemovitosti, kdy sběr a odvoz zajistí SDH Pohled.

VÝSTAVBA ZABEZPEČOVACÍHO RÁDIOVÉHO
SYSTÉMU GSM-R
V současné době probíhá v Pohledu výstavba zabezpečovacího
rádiového systému GSM-R pro potřeby řízení železniční dopravy
na celostátní trati č. 250 v úseku Kolín – Havlíčkův Brod –
Křižanov – Brno, která je zařazena do kategorie hlavní trati.
Stavba zahrnuje výstavbu trubek HDPE podél železniční trati,
výhradně v ochranném pásmu dráhy. Výstavba zemní trasy
s pokládkou trubek HDPE bude sloužit pro následnou montáž
dálkového optického kabelu technologií zafukování bez nutnosti
dalších zemních prací. Stavba bude zajišťovat fónickou a
datovou komunikaci výhradně pro potřeby řízení železničního
provozu, a to jak s hnacími vozidly, tak s ostatními účastníky
drážní přepravy. Součástí stavby bude stožár, který bude
postaven na louce před nádražím. Výstavbu zabezpečovacího
rádiového systému řeší Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace.

************************************************************************************************
◦•● ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY ●•◦
■ V lednu do mateřské školy opět zavítalo divadelní duo Hugo Fugo s programem Jíme zdravě a jako tradičně sklidilo u dětí úspěch.
■ Další akcí byla Mini akademie
Základní školy Štáflova Havlíčkův
Brod, kam jsme v lednu vyjeli s dětmi,
aby
měly
možnost
shlédnout
vystoupení dětí ze základní školy i
svých kamarádů z Pohledu.
■ Provoz mateřské školy byl o jarních
prázdninách omezen pouze na
dopoledne, a to z důvodu oprav
v kuchyni v České Bělé. Chtěla bych
touto cestou poděkovat rodičům za
vstřícnost při řešení této situace.
■ Děkujeme také za sběr plastových
víček (stále sbíráme), které se nám
v mateřské škole hromadí a dál
pomáhají potřebným lidem.
■ V dubnu nás čeká zápis do
mateřské školy, informace níže a na
webu MŠ.
Zápis dětí do Mateřské školy Pohled
pro školní rok 2015/2016
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je ke stažení na www.obecpohled.cz, odkaz mateřská škola- informace pro
rodiče nebo k vyzvednutí v mateřské škole. Žádost včetně potvrzení od lékaře odevzdají rodiče v Mateřské škole Pohled dne
-

7. dubna 2015 od 13.00 do 16.00 hodin

Děti budou přijímány dle kritérií. Podmínkou přijetí je věk 3 roky nebo dovršení 3 let během školníh0 roku 2015/2016.
S případnými dotazy se obraťte na ředitelku školy, tel. 569 439 252, 721 237 911 nebo na e-mail školy: mspohled@centrum.cz

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K DOCHÁZCE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY POHLED
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
2. Děti, které mají trvalé bydliště v obci Pohled, včetně částí obce.
3. Děti podle věku k celodenní docházce – v pořadí od nejstaršího po nejmladší.
4. Děti podle věku k polodenní docházce.
5. Děti podle věku s omezenou docházkou.
Mateřská škola ve školním roce 2015/2016 přijme děti do počtu 26 dětí. O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti.
Ředitelka má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům zvláštního zřetele (zvlášť závažné sociální důvody).
A JEŠTĚ K ZAMYŠLENÍ
Máme tu pomalu jaro, ty trošky sněhu zmizely a my máme opět problém s exkrementy vašich čtyřnohých miláčků. Vím, že se stále
opakuji, ale jak se říká opakování matka moudrosti (i když v tomto případě to asi nefunguje). Když jdeme na vycházku do přírody,
podél okrajů cest řešíme neustále problém hnědých nevábných hromádek. Vždycky si pak vzpomenu na své kolegyně z města, které
nám závidí možnost jít do přírody. Není co závidět, když cestou neustále hledíte na to, do čeho vám děti šlápnou. Já svým kolegyním
závidím to, že na procházce s dětmi nemusí říkat dětem, pozor, ho…, nešlápni do něj. Je to smutné, ale bohužel pravdivé. Myslím, že
toto nepíšu jen za nás, učitelky z mateřské školy, ale za spoustu občanů, kteří se potýkají s tímto problémem i před svými domy.
Děkuji.

ZPRÁVY Z KNIHOVNY
Místní knihovna v Pohledu měla v roce 2014 registrováno 56 čtenářů, z toho 8 dětí do
15 let. Čtenáři navštívili knihovnu celkem 727krát. Bylo vypůjčeno 3412 knih a časopisů
– 2500 společenských románů pro dospělé, 130 pozic naučné literatury a 627 časopisů.
Děti si vypůjčily 155 knih, z toho 10 naučných. Knihovna má celkem ve svém fondu
5104 knih (4484 krásná literatura a 620 naučná literatura) a odebírá 7 titulů časopisů.
V roce 2014 bylo zakoupeno 106 knih, z Krajské knihovny v Havlíčkově Brodě byly
zapůjčeny 2 výměnné fondy s počtem 394 knih. Tolik čísla.
K nejvíce žádaným knihám v loňském roce patřily už tradičně severské detektivní
romány, kupříkladu čtyřdílná Hammarsbyjská série od švédské spisovatelky Carin
Gerhardsenové (Perníková chaloupka, Spi děťátko spi, Světec a Máma, táta děti).
Oblíbené jsou i historické romány. Od spisovatele W. Smitha Řeka bohů – bůh pouště,
od Ch. W. Gortnera Zpověď Kateřiny Medicejské a od M. Morana Koruna císařovny
Josefíny. Velký úspěch u čtenářů měly dvě knihy švédského spisovatele Jonase
Jonnasona Stoletý stařík, který vylezl oknem a zmizel a román Analfabetka, která uměla
počítat. Z českých autorů bych jmenovala Evžena Bočka, který napsal dvoudílný
satirický román Poslední aristokratka. Čtenářům bych doporučila kupříkladu knihu
americké spisovatelky A. Trigianiové Obuvníkova žena nebo Vypravěčku J. Picoultové.
Z bohatého knižního fondu si vybere každý.
Znovu upozorňujeme, že knižní fond knihovny Pohled je kompletně dostupný
prostřednictvím internetu. On-line katalog najdete na webových stránkách obce (Obec
Pohled - místní knihovna – katalog knihovny).
Knihovna je otevřena každé pondělí od 15:30 do 17:30. Roční výpůjčné činí 100 Kč. Na
všechny, kteří navštíví knihovnu, se těší
Helena Pospíchalová, knihovnice

◦•● Z POHLEDSKÉ FARNOSTI ●•◦
Výzva "Posilněte svá srdce!" se stala mottem poselství papeže
Františka k letošnímu půstu. Příprava na velikonoční svátky nás
tak naléhavě vybízí především k vlastnímu obrácení, k
modlitbám za tolik potřebný mír ve světě i k odvaze pomoci
pronásledovaným. Pobožnost křížové cesty konaná každý pátek
v 17:00 a v neděli v 8:30 může být jednou z příležitostí, jak
odpovědět na slova Svatého Otce. Podobně postní almužna upřímné zřeknutí se něčeho ve prospěch druhých
neodmyslitelně patří k postní době. Kéž se nám to aspoň trošku
daří.
Pravidelný pořad bohoslužeb vystihuje následující schéma: 1.
pátek v měsíci 17:30; neděle 9:00 - mše svatá, 14:00 - tridentská
mše sv. Co se týče výhledu týkajícího se oprav farních památek,
požádala farnost o dotaci na obnovu fasády presbytáře
(kněžiště) a východního štítu lodi farního kostela. Do péče paní
restaurátorky jsme odvezli pozoruhodnou sochu sv. Bernarda,
zakladatele cisterciácké řehole. S pomocí Boží bychom letos
dále chtěli obnovit schodiště na jeden z kůrů v poutním kostele
sv. Anny. Díky ochotě pana Josefa Hanolda se rozběhly práce
na obnově oken krypty pod hřbitovní kaplí.
Pohledská farnost vykročila do jubilejního roku, kdy si celá naše
obec bude připomínat tři čtvrtě tisíciletí od založení pohledského
kláštera. Chtěli bychom skromným dílem přispět několika
mimořádnými událostmi k tomuto zavazujícímu výročí.
Předběžný program začne v květnu společnou (cyklo)poutí do
žďárské baziliky ke hrobu zakladatele obce - Smila z

Lichtenburka, rytíře z Boží milosti. Plánovaná mše svatá bude
obětována za něj a za všechny cisterciácké kněze, kteří v
Pohledu působili. Dá-li Pán Bůh, bude v neděli 31. května ve
farním kostele sloužit mši svatou P. Václav Černý, kněz, který se
zasloužil o kratičké, přesto velmi cenné procitnutí duchovního
života v naší farnosti v 60. letech minulého století. Na sobotu
13. června - údajné datum posvěcení základního kamene
kostela - je předběžně plánována latinská liturgie sloužená za
všechny řeholnice a dobrodince, kteří prošli pohledským
klášterem. Při této příležitosti bude po deseti letech otevřena
hrobka pod kněžištěm, v níž byly pochovávány členky řádu. V
sobotu 20. června budeme při mši svaté v rámci obecních oslav
prosit o ochranu blahoslavené Panny Marie, o smíření a pokoj
pro celou vesnici. Budou rovněž požehnány symboly obce
Pohled. Následující neděle 21. června by měla být ve znamení
děkovného koncertu. V jednání jsou rovněž návštěvy několika
dalších kněží - bývalých administrátorů pohledské farnosti. O
definitivním rozvrhu svátečních událostí budeme informovat
veřejnost během měsíce dubna.
Na závěr prosíme o modlitby za vážně nemocné z naší farnosti,
za P. Erika, za všechny lidi ochotné pomoci i za mladé k odvaze
zapojit se do duchovního života.
Jan Novotný, ml.

************************************************************************************************
◦•● Z ČINNOSTI SPOLKŮ ●•◦
HASIČI
■ Na výroční valné hromadě, která se konala v pátek 9. ledna, jsme zhodnotili uplynulý rok a nastínili si plány
na ten letošní. Zároveň jsme zvolili nový sedmičlenný výbor, který bude v současném složení pracovat po dobu
5 let. V současné době máme 80 členů, z toho 54 dospělých a 26 dětí. Náš sbor v letošním roce oslaví 135 let
od svého založení, při této příležitosti uspořádáme poslední červnový pátek noční pohár v požárním útoku a
v prosinci slavnostní schůzi.
■ Na začátku roku jsme naši hasičárnu přihlásili do soutěže O nejhezčí hasičskou zbrojnici na Vysočině, kterou pořádal pivovar
Velkopopovický Kozel. V prvním kole hlasovali zástupci pivovaru, kteří nás nevybrali dál a bohužel jsme se nemohli utkat o přízeň
veřejnosti v internetovém hlasování. Čtenáři Havlíčkobrodského deníku se mohli přesvědčit, že šanci mezi vybranými bychom bývali
určitě měli…
■ K plánovaným jarním akcím patří tradiční dětský karneval, který se uskuteční v neděli 22. března v zámecké tělocvičně. Dále se
zúčastníme akce Čistá Vysočina a Čistá řeka Sázava a brigády na sběr kamení. Děti se přes zimu pilně připravovaly na soutěže,
kterých stejně jako muži letos opět absolvují velké množství.
Aneta Kudlová

TJ SOKOL
Zprávy ze sokolího hnízda
■ Zimní spánek je dlouho za námi a v našem sokolím
hnízdě panuje zase čilý ruch. 10.1. 2015 začala našim
týmům zimní příprava.
■ V sobotu 31. 1. jsme uspořádali tradiční sportovní
ples, na kterém zahrála kapela Šatlava. I přes
komplikaci s autobusem (řidič si vykloubil cestou k
autobusu na náledí rameno) jsme návštěvníky dopravili osobními
auty do KD Stříbrné hory a plesání mohlo začít. Děkujeme všem,
kteří dorazili.
■ Na podanou finanční dotaci na opravu a vybavení interiéru
kabin od obce Pohled, jsme dostali pozitivní odpověď a mohli
jsme začít s budováním. Zvětšila se kabina hostí, sprchy a WC
dostaly nový obklad a dlažbu a nakonec se pořídily nové lavice a
věšáky pro domácí, hosty i rozhodčí. To vše za 86 tis. Kč,
přičemž nám obec Pohled přispěla částkou 65 tis. Kč. Tímto obci
děkujeme za podporu.
■ V sobotu 21. 2. se konala výroční schůze členů Sokola Pohled.
Zúčastnilo se jí 47 členů. Členové byli seznámeni s novinkami ve
FAČR, které nastanou od 1. 7. 2015, a odsouhlasili zvýšení
členských příspěvků, které platí už pro rok 2015.
■ A tým + B tým Mužstva dospělých trénují od 10. 1. Střídají
výběhy po okolí Pohledu, jezdí do ZŠ Nuselská do tělocvičny,

nově zapojili alpinning a bazén. Sehráli přípravná utkání
s Ledčí nad Sázavou (prohra 7:1), se Světlou nad
Sázavou (prohra 5:0), s Tisem (výhra 11:2) a Mírovkou
(výhra 4:2). Zbývají utkání s Chotěboří a generálka 21. 3.
s Lučicí.
■ Dorost a žáci trénují každou neděli dopoledne v ZŠ
Nuselská.
■ Veteráni pořádali tradiční zabíjačku a poctivě se připravují
každou neděli ráno v tělocvičně ZŠ Nuselská. Okresní fotbalový
svaz nově pořádá začátkem května (zřejmě 8. 5.) turnaj hráčů
nad 40 let. Naši „mladíci“ se ho zúčastní a doufají v postup do
krajského finále, které se bude konat v Jihlavě.
■ Členové Sokola Pohled se již tradičně zúčastní akce Čistá
Vysočina, která proběhne v dubnu a dalších brigád pro obec
Pohled.
■ První mistrovské utkání v roce 2015 se odehraje v sobotu 28.
3. Pohled B – Šmolovy od 15:00 a v neděli 29.3. Pohled A –
Bedřichov od 15:00. Tímto zveme všechny naše příznivce na
naše utkání a doufáme v jejich podporu.
■ Více informací a aktuality o našem spolku najdete na www. tjsokol-pohled.webnode.cz
Jan Růžička ml.

SRPD
■ 27. 2. 2015 jsme v hasičské klubovně přivítali
sokolníka pana Milana Straku. Svým vyprávěním nás
zasvětil do práce sokolníka, do světa natáčení filmů a
pohádek, kdy často ani nepostřehneme zvíře v pozadí
slavného herce. Pan Straka je sokolník a drezér
ptáků, proto dostává objednávky na filmování
pohádek, zahraničních filmů, reklam či hudebních
videoklipů.
Loni
zastupoval
naši
republiku
v sokolnictví ve Spojených arabských emirátech.
Z nejznámějších filmů, ve kterých účinkovali jeho
opeření svěřenci, můžeme připomenout Van Helsink,
Serenu, Kletbu bratří Grimů, Návrat do Cold
Mountain, Arabelu, Jak si zasloužit princeznu,
Sedmero krkavců, Princeznu Fantaghiro II. a III. díl.
Děkujeme panu Strakovi za poutavé vyprávění a
návštěvu u nás v Pohledu.
■ Připravované akce na jaro 2015:
Březen – Pletení z pedigu
Duben – Čistá Vysočina, Bezpečnostní akce
30. 4. 2015 – Velký slet čarodějnic
■ Červenec - Kola Řásná 4. 7. – 7. 7. ve spolupráci s SDH. Už nyní se můžete na cyklovýlet přihlašovat u pana Ondráčka č.
721 462 109 a u pana Šidláka č. 724 025 505
Věk 8 – 18 let. Hlaste se prosím co nejdříve, nejpozději do 31. 5. 2015, počet míst je omezen.
■ Po celý rok vždy první sobotu v měsíci probíhá sběr starého papíru u brány fotbalového hřiště v Pohledu od 9:00 – 10:00, a to 4. 4.,
2. 5., 6. 6. a 4. 7. 2015.
Jiří Ondráček

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
Začíná jaro, příroda se probouzí ze zimního spánku, přilétají tažní ptáci, začíná tok bažantů
a kachen, honcují se zajíci a již se objevují první mláďata zvěře. Pochůzky honitbou využíváme ke
zjištění stavů zvěře a všímáme si také jejího zdravotního stavu.
Zvěř postupně přestává vyhledávat myslivecká zařízení. Nadále přikrmujeme kvalitním jadrným
krmivem. Zvěř je po zimě vyčerpaná a my jí tak dodáváme potřebnou energii a životně důležité
látky. Přechází na zelenou potravu, proto nezapomeňme zkontrolovat stav soli v solnících.
Březen je také posledním měsícem mysliveckého roku. Myslivecký hospodář uzavře veškerou
agendu za rok 2014 a podá místně příslušnému orgánu státní správy myslivosti a držiteli honitby
hlášení o celkovém výsledku hospodaření. V honitbě také probíhá sčítání zvěře, pro které jsou
předem stanoveny termíny. Myslivecký hospodář ve spolupráci s dalšími členy již v průběhu zimy
sleduje stavy zvěře a těchto zkušeností a informací potom využije při sestavování sčítacího listu,
který odesílá příslušným orgánům.
Naše brigádnická činnost začala prořezávkou a pálením porostu v okolí pohledského koupaliště.
Další naše brigádnické akce, které budou následovat, jsou Čistá Vysočina, sběr kamení u akciové společnosti Osiva a u soukromých
zemědělců v Cibotíně a Šachotíně. Pro obec Stříbrné Hory dosadíme a vyčistíme přidělený úsek obecního lesa.
Příprava očekávaných červnových obecních oslav bude zajisté nelehkým úkolem a výzvou nejen pro samotnou obec, ale i pro
všechny spolky. I my však počítáme s pomocí při realizaci oslav.
Jiří Polák

KLUB DŮCHODCŮ
■ Pravidelné měsíční schůzky jsou pro náš klub samozřejmostí.
Zjara pravidelně spolu se zahrádkářským svazem pořádáme
zájezd na divadelní představení do Přibyslavi. Na komedii Dáma
od Maxima vyrazíme v pátek 17. dubna 2015, autobus bude
odjíždět v 18:00.
■ Každoroční zájezd pořádáme tentokrát do Jindřichova Hradce
a na zámek Červená Lhota. Zájezd se uskuteční v úterý 26.
května 2015 a zveme i širší veřejnost podívat se do jižních Čech.
Podrobnější informace budou včas vyvěšeny ve vývěsce u OÚ.
■ V červnu proběhnou oslavy založení naší obce a pokud bude
potřeba, jsme ochotni pomoci při přípravách
Marie Machová

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
V sobotu 28. ledna se zahrádkáři sešli v hasičské
klubovně na výroční členské schůzi. Na
programu bylo obvyklé zhodnocení loňské
činnosti a plán pro letošní rok. V roce 2015 by
měly být zajištěny všechny tradiční zahrádkářské
aktivity tak, jak jsou na ně členové organizace
zvyklí. Schůze se zúčastnil i majitel zámku, který
přislíbil zapůjčení prostor pro výstavu. Stejnému majiteli patří i
budova moštárny, na kterou letos zahrádkářům končí nájemní
smlouva. Díky laskavosti majitele bylo rovněž i v této záležitosti
přislíbeno prodloužení pronájmu za podmínek pro zahrádkáře
výhodných. Zahrádkáři letos počítají i se dvěma zájezdy. Ten
první, na výstavu v Olomouci, se uskuteční již v sobotu 25.
dubna. Na podzim se chystají na výstavu do Litoměřic.

****************************************************************************

Program oslav 750 let obce Pohled,
přidělení nových obecních symbolů a srazu rodáků obce Pohled
Program oslav významného výročí obce je pojatý jako celovíkendový, určený nejen pro současné obyvatele, ale také všechny rodáky
obce Pohled. Oslavy jsou stejně jako před padesáti lety naplánovány na 20. června. V tomto období Pohled ožije mnoha hudebními,
divadelními i jinými vystoupeními. Celý program oslav se uskuteční v historickém centru obce – v prostoru mezi farou a kostelem sv.
Ondřeje.
Na atmosféru slavnostního dne se mohou všichni naladit již v pátek 19. června v podvečer. Jako první vystoupí od 18.00 hodin
hudební skupina Vrabčí trh, která má na repertoáru písně kdysi legendárního Dua Pohled, které tak po mnoha letech opět zazní i
v Pohledu. Po 19.00 hodině všechny návštěvníky pobaví Divadlo Klaunika z Brna s představením Don Quijote de la Ancha, jež
vzniklo pod režijním dohledem Bolka Polívky a které dokáže zaujmout a pobavit všechny věkové kategorie. Určitě si ho nenechte ujít
– doporučujeme. Po velice zajímavém kulturním zážitku bude následovat večer s živou hudbou k poslechu a tanci.
Hlavní program je naplánován na sobotu 20. června a začne již v 9.00 hodin dopoledne bohoslužbou v kostele sv. Ondřeje. Po jejím
ukončení se mohou všichni návštěvníci zúčastnit slavnostního průvodu obcí, který vyjde za doprovodu dechové kapely od kostela sv.
Ondřeje. Průvod svoji pouť zakončí u hlavního pódia, kde po slavnostním zahájení proběhne, za účasti pozvaných hostů, představení
nových obecních symbolů – znaku a vlajky. Slavnostního žehnání symbolů se ujme P. Mgr. Hroznata Pavel Adamec, OPraem.,
ceremoniál bude zakončen vystoupením dechové kapely. Po této slavnostní, oficiální části bude následovat celoodpolední zábavný
program. V průběhu odpoledne návštěvníci postupně shlédnou mnoho zajímavých vystoupení. Představí se pohledští muzikanti,
vystoupí děti z místní MŠ i děti ze ZŠ, nebo úspěšní akordeonisté. Své umění předvede skupina historického šermu, kejklíři na
vysokých chůdách a nejen děti určitě pobaví pohádkové představení. Všechny návštěvníky jistě zaujme valašský silák a držitel
mnoha rekordů – Železný Zekon. Odpoledne zakončí koncert dechové kapely Budvarka. To však zdaleka nebude konec. Tento
slavnostní letní večer vyplní taneční zábava se skupinou AMIX a jako půlnoční překvapení se představí skupina PANGEA – The
Beatles Revival Band.
Mimo hlavní program na pódiu budou po celý den k dispozici zábavné atrakce pro děti i dospělé a samozřejmostí je bohaté
občerstvení.
Víkendový program zakončí v neděli 21. června varhanní virtuóz František Petr se svými hosty, který odehraje varhaní koncert
v kostele sv. Ondřeje. Po celý víkend bude navíc pro všechny návštěvníky oslav volně přístupná výstava fotografií z kronik obce
Pohled ve farní budově. Celé oslavy jsou připravovány s úmyslem zprostředkovat pohledským občanům a rodákům zajímavý
program a doufáme, že se tento víkend stane ojedinělým a neopakovatelným zážitkem, který bude navždy připomínat tuto
významnou událost v historii obce. Celý program je pro všechny návštěvníky bez vstupného. Změna programu vyhrazena.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JAN EIS DOVEZL Z MISTROVSTVÍ SVĚTA MMA AMATÉRŮ STŘÍBRNOU
MEDAILI
O rodáku Janu Eisovi, který se účastní amatérských soutěží ve smíšených
bojových uměních, jsme na stránkách Pohledských listů již jednou psali. A jelikož
si v listopadu 2014 přivezl z Prahy stříbro z mistrovství světa, uvádíme další
informace o jeho úspěších i letos.
Jak sám Honza říká: „U nás je tento sport pořád v plenkách a málokdo ho zná.
Lidi si ho představují jako kohoutí zápasy bez pravidel, zatímco v Polsku chodí
na galavečery desítky tisíc lidí, v USA je to úplný boom, tam chodí lidí jako na
NHL. MMA je v přirovnání k atletice takový desetiboj, musíte zkombinovat
techniky všech bojových sportů a umění, zejména pak thajského boxu,
řeckořímského zápasu a brazilského jiu-jitsu.“
Honzovi se po úspěšném startu na mistrovství republiky v únoru (2. místo) daří
více než dobře. Zdá se, že se v bojových sportech našel, protože sbírá pro
havlíčkobrodský Valhalla Club jeden cenný kov za druhým. V říjnu 2014 vyhrál
turnaj CSMMA ligy amatérů v Pardubicích. Pak přišla výzva v podobě nominace
na listopadové Mistrovství světa MMA amatérů v Praze. Odtud si odvezl dosud
nejcennější kov – stříbrnou medaili. V pyramidovém systému dokázal porazit
francouzského šampióna, ale na Slováka ve finále už nestačil. ,,Musel jsem
během měsíce shodit 8kg, abych navážil do váhové kategorie 100kg, do toho
tvrdě trénovat 5-6týdně a doléčit několik zranění z Pardubického turnaje. Ale
vyplatilo se! Byla to pro mě obrovská zkušenost a velmi cenný úspěch. Dál bych
se chtěl více věnovat technikám boje na zemi a boxu,“ dodává.
Hned 30. listopadu Honza vyrazil na Mistrovství ČR a Slovenska v grapplingu
v Ostravě. Tato disciplína je právě hlavně o boji na zemi. Je to spojení
řeckořímského zápasu a brazilského jiu-jitsu. Zakázané jsou veškeré údery
v postoji i na zemi. Povolené jsou naopak techniky strhů, hodů, páčení a škrcení. Jednotlivé pozice jsou bodovány a pokud se jeden
z bojovníků během souboje nevzdá (tzv.nezaklepe), je na bodových sudích vyhlásit vítěze. ,,Byla to pro mě novinka. Utkal jsem se
s klukama, kteří se zaměřují čistě na tento boj. V prvním zápase se mi povedlo zvítězit pákou na ruku, ve finále jsem prohrál jen o
jeden bod těsně v závěru. Pro mě však nečekané umístění… opět stříbro.“ pochvaluje si Honza.
Pouze týden na to – 7.12. se opět se spolubojovníky vydal na grapplingový turnaj do Hradce Králové. Tentokrát se zároveň jednalo o
charitativní akci. Výtěžek putoval nadaci Sklíčko, která pomáhá zdravotně postiženým dětem. V Hradci se bojovalo systémem každý
s každým. Po dvou vítězstvích a jedné porážce získal Honza překvapivě… stříbrnou medailí, což bylo skvělým zakončením sezóny.
„Nyní jsem plně v předzápasovém tréninkovém kolotoči, který je velice náročný a to jak po fyzické, finanční, tak i psychické stránce.
Chci přestoupit do polotěžké váhy (-93kg), protože v těžké bývám lehčí i o 25kg než soupeř. Abychom se posouvali, jezdíme sbírat
zkušenosti na semináře a sparingy s profesionály po celé ČR a chtěli bychom i do zahraničí. Kupříkladu na box dojíždím 2x týdně do
Pelhřimova. Pro představu člověk netrénuje celý týden jen box či zápas v tělocvičně, kde jsou samozřejmostí i tzv. kruhové tréninky,
ale pro dosažení komplexní síly je třeba doplňovat i běh, plavání, kolo, posilovnu, TRX a další. Nutností jsou i masáže, zdravá strava
a doplňky, nové vybavení, chrániče a podobně. Toto všechno si žádá vysoké výdaje, vřele proto přivítáme jakoukoliv formu
sponzoringu. Medaile sbírají i další spolubojovníci z Valhally, takže kdo by nás chtěl podpořit a zviditelnit se s námi, má jedinečnou
možnost,“ loučí se s námi Honza.
Do budoucna mu přejeme pevné zdraví a další úspěchy v jeho začínající kariéře MMA zápasníka.
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*************************************************************************************************
Pozvánka na sraz rodáků obce Pohled a oslavy, kterou můžete zaslat rodinným příslušníkům, kamarádům
nebo jiným rodákům obce Pohled a pozvat je na tento významný den.
Ke stažení také v elektronické podobě na webových stránkách obce, pro zaslání emailem.
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Pátek 19. června 2015

Sobota 20. června 2015

Neděle 21. června 2015

18.00 hodin
Koncert skupiny Vrabčí trh

9.00 hodin
Bohoslužba v kostele sv. Ondřeje

19.00 hodin
Don Quijote de la Ancha
- divadelní představení v podání
Divadla Klauniky z Brna

Dopoledne
Slavnostní průvod obcí
Žehnání nových obecních symbolů
P. Hroznatou Pavlem Adamcem

15.00 hodin
Varhaní virtuóz František Petr s hosty
- varhaní koncert v kostele sv. Ondřeje

20.30 hodin
večer s živou hudbou
k poslechu a tanci

Odpoledne
- celoodpolední zábavný program.
Děti z MŠ i ZŠ, akordeonisté, historický
šerm, kejklíři na vysokých chůdách,
pohádkové představení, valašský silák
Železný Zekon, kapela Budvarka
a mnoho dalších.
Večer
taneční zábava a půlnoční koncert
skupiny
PANGEA – The Beatles Revival Band.

