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Milí spoluobčané,
v obci vrcholí přípravy oslav 750. let položení základního kamene kostela sv. Ondřeje, a tedy i 750. výročí
obce samotné.
samotné. Den
Den „D“ stanovený na sobotu 20. června se kvapem blíží. Proto bychom vás, občany
Pohledu, co nejsrdečněji
nejsrdečněji pozvali na obecní slavnosti
slavnosti spojené se srazem rodáků.
rodáků. Pojďme si tento den (další
(další
takový se bude opakovat nejspíš až za 50 let) náležitě užít v historickém centru obce, společně s přáteli a
sousedy. Věříme, že dorazí také mnoho rodáků, kteří si oslavy nenechají ujít, a tak nebude o příjemná
setkání po letech nouze.
Součástí oslav je i slavnostní průvod, který úderem desáté dopolední vyráží od kostela sv. Ondřeje malým
malým
okruhem k pomníku padlým I. světové války.
války. Průvod budou tvořit církevní představitelé,
představitelé, hosté obce Pohled, pohledské
pohledské spolky i
zástupci obce. Jelikož se jedná o pochod symbolizující příslušenství k naší obci a také společnou sounáležitost, doufáme, že se
k němu připojíte i vy, pohledští občané.
Přejeme vám příjemně strávený čas na obecních
obecních slavnostech a spoustu nezapomenutelných setkání.
Zastupitelstvo obce

INFOKOUTEK
ANEB CO SE CHYSTÁ V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ
Oslavy 750. let obce spojené se srazem rodáků se uskuteční
o víkendu 19. – 21. 6. 2015 v areálu před kostelem sv. Ondřeje.
Podrobný program najdete na straně 2.
V den oslav 750. let obce, v sobotu 20. 6., se zájemci budou
moci účastnit komentovaných prohlídek kostela sv. Ondřeje,
a to od 13:00 do 16:00.

záchodové mísy, umyvadla, keramika a podobný odpad. Nepatří
sem stavební suť, nebezpečné odpady, bioodpad, plasty, papír
nebo odpad, který patří do směsného komunálního odpadu, a
tedy do klasické popelnice.
Turnaj v malé kopané proběhne na hřišti v sobotu 11. 7.
Mateřská škola v Pohledu bude o prázdninách uzavřena
v termínu od 20. 7. do 31. 8. 2015.

V sobotu 20. 6. a v neděli 21. 6. se na faře uskuteční výstava
fotografií z pohledských fotokronik. Dále budou vystaveny 2
kopie obrazů Amálie Mánesové a kronika Sdružení rodičů, dětí a
přátel Obce Pohled. Výstava bude otevřena po oba dny od 8:30
do 17:00.

TJ Sokol Pohled srdečně zve na tradiční pouťové zábavy.
V pátek 24. 7. zahraje na pohledském hřišti kapela Richtic a v
sobotu 25. 7. skupina Airback. Zábavy začínají v 20:00.

V neděli 21. 6. se v kostele sv. Ondřeje uskuteční varhanní
koncert Františka Petra a jeho hostů – Jany Novákové a Adély
Traar. Koncert začíná v 15:00.

Tradiční výstava květin se uskuteční v pohledském zámku ve
dnech 25. – 26. 7., do 8.00 do 17:00. Letos čeká na návštěvníky
také zahrádkářská poradna a výrobky z medu.

SDH Pohled pořádá v obci v pátek 26. 6. noční pohár v útoku
dospělých. Podrobnosti najdete ve vývěsce nebo hasičském
webu.

O Svatoanenské pouti se Mše svaté konají v sobotu 25. 7.
v 9:00 a 10:30. V neděli 26. 7. pak budou slouženy mše v 7:30,
9:00 a 10:30. Počínaje poutí až do sv. Václava budou v kostele
sv. Anny konány od 9:00 mše svaté.

Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven vedle
kadeřnictví v Pohledu v pátek 26. 6. od 12:00 hod. do pondělí 29.
6. do 8:00 hod. Do tohoto kontejneru patří nábytek, matrace,
koberce, linolea, textilie, boty, lyže, sáňky, boby, kola, dveře,

V rámci projektu „Kostely naplněné hudbou II“ se v sobotu 25. 7.
uskuteční v 16:00 v kostele sv. Ondřeje koncert Jindřicha
Macka a Jitky Baštové (loutna a akordeon).

VÝBĚR

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 5. května 2015
Zastupitelstvo obce (ZO) schválilo:
● záměr získat koupí do vlastnictví obce
lesní pozemek v k. ú. Pohled p. č. KN
349/3 o výměře 18 630 m2, od České
republiky – Lesů České republiky, s. p.,
Nový Hradec Králové (lesní pozemky u
Doktorovy chaty)
● záměr získat koupí do vlastnictví obce
lesní pozemky v k. ú. Pohled p. č. KN
343/1 o výměře 367 m2, p. č. 347/3 o
výměře 357 m2 a p. č. 372/2 o výměře
17 837 m2, od České republiky – Lesů
České republiky, Nový Hradec Králové.
(lesní pozemky u Doktorovy chaty).
● hospodaření obce a závěrečný účet
obce Pohled za rok 2014 bez výhrad.
● dle prezenční listiny z 5. 5. 2015,
účetní závěrku obce sestavenou k 31. 12.
2014, včetně výsledku hospodaření za
rok 2014. Výsledek hospodaření bude
převeden na účet 432 – výsledek
hospodaření předcházejících účetních
období.
● dle prezenční listiny z 5. 5. 2015 účetní
závěrku
příspěvkové
organizace
Mateřská škola Pohled, sestavenou k 31.
12. 2014, včetně výsledku hospodaření
za rok 2014. Přebytek ve výši 889,51 Kč
bude převeden do rezervního fondu
Mateřské školy Pohled.

● hospodaření a plnění rozpočtu Obce
Pohled za I. čtvrtletí r. 2015, rozbor
hospodaření příspěvkové organizace
obce – Mateřské školy Pohled za I.
čtvrtletí r. 2015.
ZO rozhodlo:
● uzavřít Smlouvu č. 14181756 o
poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR, mezi Státním
fondem životního prostředí ČR, Praha 11
a Obcí Pohled.
● uzavřít Smlouvu o zřízení věcného
břemene č. NET/OSNM/17/2015 mezi
Obcí Pohled a RWE GasNet, s. r. o. Ústí
nad Labem.
● o prodeji pozemku obce v k. ú. Pohled,
odděleného geometrickým plánem č. 5331061/2015, p. č. KN 286/5 o výměře 30
m2, ostatní plocha-jiná plocha, za
dohodnutou kupní cenu 900 Kč fyzické
osobě.
Náklady
na
pořízení
geometrického plánu, sepsání smlouvy,
vklad do katastru nemovitostí a úhradu
daně z nemovitosti hradí kupující.
● o získání pozemků koupí v k. ú. Pohled
p. č. KN 261 o výměře 1 169 m2, ostatní
plocha – neplodná půda, a p. č. st. 357/1
o výměře 11 m2, zastavěná plocha a
nádvoří, od České republiky – Úřadu pro
zastupování
státu
ve
věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,
Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ
69797111.
● uzavřít smlouvu o ukládání tříděného
odpadu a vedení evidence mezi Obcí
Pohled a firmou HBH odpady, s. r. o.,
Havlíčkův Brod.

◦•● CO NOVÉHO V OBCI ●•◦
ÚPRAVA HŘBITOVA V POHLEDU
Obec připravila na rok 2015 projekt na úpravu hřbitova a získala
dotaci od Kraje Vysočina z Programu rozvoje venkova Vysočiny
ve výši 105 000 Kč. Projekt byl prováděn od března do června.
Nejdříve byl vybudován levostranný chodník z kamenných kostek
kolem kaple Panny Marie, dále byly postaveny dvě plochy zázemí
z kamenných kostek, na kterých jsou umístěny 2 lavičky,
informační tabule, dvě nádoby na odpad a stojan na kola. V rámci
projektu byl zrestaurován centrální kříž před kaplí. Celkové
náklady činí 242 974 Kč. Náklady na výstavbu chodníku firmou
Dvořák, stavební divize Havlíčkův Brod činily 129 238 Kč (kostky
dodala obec), náklady na zrestaurování kříže Výtvarným a
restaurátorským ateliérem Otakara Marcina, Nová Ves, byly ve
výši 78 085 Kč. Pořízení 2 ks laviček, stojanu na kola, 2 ks
odpadových nádob a informační tabule bylo ve výši 35 651 Kč.
Vlastní náklady obce jsou 137 974 Kč.

POUŤ U SVATÉ ANNY 2015
I v letošním roce se naše tradiční pouť uskuteční v areálu sv.
Anny, a to v termínu 25. a 26. července. Z důvodu realizace
projektu Revitalizace VKP alej ke Sv. Anně v Pohledu a v areálu
kostela sv. Anny bude změněno rozmístění atrakcí v tomto místě
a rozmístění stánků. Počet atrakcí na pouti není přímo ovlivněn
celkovou plochou pro umístění atrakcí, ale příkonem elektrické
energie, který je limitován. Po dohodě provozovatelů atrakcí a
stánkařů občerstvení je pouť nadimenzována tak, aby
nedocházelo k výpadkům elektrické energie. Stejně jako
v loňském roce bude parkoviště umístěno na nejbližším možném
místě na poli vedle myslivecké střelnice. Přejeme si, aby na pouť
bylo dobré počasí a abychom si jednu z největších kulturněspolečenských akcí obce společně užili.

● o realizaci veřejného osvětlení v areálu
hřbitova a v části obce Pohled „u bytovek“
firmou Elektroslužby, spol. s r. o.,
Havlíčkův Brod.
● o realizaci opravy jednotné kanalizace
v části obce Pohled „u bytovek“ firmou
Lubomír Toman, Havlíčkův Brod.
ZO vzalo na vědomí:
● Rozhodnutí o poskytnutí dotace id. č.
115D122003783 na akci „Revitalizace
VKP Alej ke sv. Anně v Pohledu – obce
Pohled“,
z
Ministerstva
životního
prostředí, Praha 10.
● Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2014, ze dne
16. 4. 2015 vypracovanou Odborem
kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina
v Jihlavě.
● Rozpočtové opatření č. 1/2015.
ZO zrušilo:
● bod 2c, Usnesení č. 1/15, ze 4.
zasedání Zastupitelstva obce Pohled dne
26. 2. 2015.
ZO udělilo:
● plnou moc Ing. Milanu Klementovi
(starosta obce) k zastupování Obce
Pohled – akcionáře, na Valné hromadě
Vodovodů a kanalizací Havlíčkův Brod,
konané dne 28. 5. 2015.
Obec Pohled souhlasí:
●
s realizací
Strategie
komunitně
vedeného místního rozvoje území Místní
akční skupiny Havlíčkův kraj na období
2014–2020.

VÝROČNÍ UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY A PUBLIKACE
750 LET OBCE POHLED
V rámci oslav
750. let obce
Pohled bude
obec v sobotu
20.
června
prodávat
upomínkové
předměty
spojené
s obecním
výročím.
Občané
si
budou
moci
zakoupit
odznaky
s novým znakem obce, keramiku s tematikou pohledských
památek (dva druhy hrníčků a korbely), dále historicky první
obecní pexeso, kalendář na rok 2015, pohlednice obce a také
novou publikaci, ve které najdete nejen podrobně zpracovanou
historii obce, výpisky z obecních kronik, staré fotografie, ale také
informace o historii a současnosti všech pohledských spolků a
dále popisy a fotografie významných pohledských památek. Na
publikaci se podíleli zástupci obecních spolků, p. Radek Zajíc a
kronikářka Martina Bořilová. Upomínkové předměty a publikaci si
budete moci zakoupit u stánku v areálu oslav, a to v sobotu 20. 6.
od 9:00 do 17:00.

OPRAVA HŘBITOVNÍ ZDI
Zastupitelstvo obce dne 26. 2. 2015 rozhodlo, že opravu cihelné
hřbitovní zdi směrem k areálu Osivy provede firma Dostav HB
s.r.o. Havlíčkův Brod, která realizovala opravu zdi v loňském
roce. Předpokládané celkové náklady jsou ve výši cca 300 000
Kč, z toho získaná dotace z Kraje Vysočina je 110 000 Kč a
předpokládá se získání dotace ve výši 60 000 Kč z Ministerstva

kultury. Nyní probíhá
zdi, očištění cihel pro
brigádě 9. 4. podílelo
jim patří poděkování
oprav.

dokončení opravy zdi. Na rozebrání staré
následné opětovné použití se na společné
8 členů SDH a 12 členů TJ Sokol, za což
za aktivní přístup a pomoc při zahájení

AUDIT NÁKUPU ENERGIÍ OBCE ZA ROK 2014
Obec si zadala zpracování auditu nákupu energií, tj. zemního
plynu a elektřiny oproti předchozímu dodavateli odbornému
poradci v energetice Ing. Janu Taláckovi na odběrná místa obce
a mateřské školy. Úspora za nákup elektřiny činí za rok 2014
7 463 Kč a plynu 14 109 Kč na odběrných místech obce (obecní
úřad, hasičská zbrojnice, sklad, fara, veřejné osvětlení), tj. celkem
21 572 Kč = 28,5 % oproti předchozímu dodavateli v r. 2014.
Úspora na odběrném místě Mateřská škola za nákup elektřiny
činí 1 311 Kč a plynu 10 623 Kč, tj. celkem 11 934 Kč – 25,9 %
oproti předchozímu dodavateli v r. 2014.

UZAVŘENÍ ZÁMECKÉ ULICE
Z důvodu příprav oslav 750. výročí obce bude omezen provoz
motorových vozidel v ulici Zámecká, a to průjezd okolo fary ve
dnech 17. - 19. 6. Zcela uzavřena bude ulice Zámecká z důvodu
konání oslav v areálu před kostelem sv. Ondřeje od pátku 19. 6.
od 16:00 do neděle 21. 6. do 8:00, a to od obecního úřadu až po
truhlářství Andra HB. V sobotu v době konání průvodu a kladení
věnce k pomníku padlým v I. světové válce nebude možné
parkovat v prostoru v okolí sochy sv. Jana Nepomuckého a
v okolí rozestavěné budovy školy. Parkoviště pro návštěvníky
oslav bude vyhrazeno na travnaté ploše ve středu obce.

ZIMNÍ ÚDRŽBA 2014/2015
Náklady na zimní údržbu místních komunikací a chodníků obce
během zimního období 2014/2015 činily 16 154 Kč. Z toho bylo
uhrazeno za prohrnování Svaté Anny a Simtan 6 353 Kč firmě
Josef Neuwirth, Pohled a za prohrnování Rouštan a Pohledu
9 801 Kč firmě Osiva a.s., závod Pohled. Náklady za zimní
údržbu 2014/2015 se řadí k nejnižším za posledních deset let.
KONTEJNER NA BIOODPAD V SIMTANECH
Obec Pohled na základě vydané obecně závazné vyhlášky obce
č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dále
novely zákona o odpadech č. 229/2014 Sb. a vyhlášky 321/2014
musela řešit v místní části Simtany místo pro oddělené
soustřeďování biologicky rozložitelného odpadu (bioodpadu)
v období od 1. 4. – 31. 10. Zastupitelstvo obce se rozhodlo pořídit
ocelový kontejner a na jeho
získání podat žádost z programu
Kraje Vysočina Fond Vysočiny,
do
grantového
programu
Bioodpady 2015. Žádost byla
podána, vyhodnocena kladně a pořízení kontejneru typu Abroll
s obsahem 14,6 m3 realizováno s jeho následným umístěním do

Simtan 20. května. Celkové náklady činily 90 629 Kč, přičemž
dotace z Kraje Vysočina činila 31 720 Kč, tj. 35 %. Obec tak
zaplatila 58 909 Kč, tj. 65 % celkových nákladů.

ČISTÁ VYSOČINA 2015
Ve dnech 11. – 22. 4. probíhala opět na území kraje akce „Čistá
Vysočina“ zaměřená na úklid příkopů podél komunikací, do které
se pravidelně zapojují členové místních spolků. Letos se zapojilo
32 osob ze sdružení TJ Sokol, SDH, SRPD, MS, ČČK a také
občané Simtan. Bylo shromážděno 25 pytlů plastů a 18 pytlů
ostatního odpadu, 5 pneumatik, které odvezla Krajská správa a
údržba silnic Havlíčkův Brod. Zastupitelstvo tímto děkuje spolkům
a Simtanským za účast při akci.

ČISTÁ ŘEKA SÁZAVA 2015
Obec Pohled se na výzvu Místní akční skupiny Havlíčkův kraj
o.p.s, podruhé zúčastnila čištění břehů řeky Sázavy na katastru
naší obce. Akce probíhala od 8. 4. do 11. 4. a v Pohledu se do ní
zapojilo celkem 35 osob, převážně z obecních spolků. Celkem
bylo nasbíráno 10 pytlů plastů a 8 pytlů ostatního odpadu, které
odvezlo Povodí Vltavy, závod Havlíčkův Brod. Zastupitelstvo
obce děkuje všem účastníkům za podpoření akce.

VÝSLEDKY OBCE V SYSTÉMU EKO-KOM 2014
Množství tříděného odpadu (plast, sklo, papír), které obec
vytřídila v roce 2014 a předala k využití, činí 22,997 tuny. Objem
finančních prostředků, které obec Pohled vyfakturovala a za
tříděný odpad obdržela od společnosti EKO-KOM a.s., činí
celkem 65 898,50 Kč.

OSVĚDČENÍ O ÚSPOŘE EMISÍ
Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace
využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, obec
ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěla ke zlepšení
životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. Úspora energie,
kterou obec dosáhla, představuje 899 695 MJ, úspora emisí CO2
ekv. pak činí 38,250 tun.
CVIČENÍ PRO ŽENY V NEJLEPŠÍCH LETECH
Každé pondělí a čtvrtek si můžete přijít od 19:00 zacvičit do
velkého sálu farní budovy při tzv. kruhovém tréninku, který
zahrnuje prvky strečinku, aerobních a posilovacích cvičení.
Navazujeme na tradici Gustava Frištenského a Františka Stříšky přijďte se po celém dni protáhnout a procvičit!
Poděkování
Chtěli bychom poděkovat Sboru dobrovolných hasičů, Českému
zahrádkářskému svazu, Klubu důchodců a všem, kdo se přišli
naposledy rozloučit s paní Jarmilou Nimmertondlovou, rozenou
Janovskou ze Simtan.
zarmoucená rodina

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
OZNÁMENÍ
o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
Obecní úřad v Pohledu podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon), a na
základě oznámení Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO45/2012-601/11 oznamuje, že v budově Obecního úřadu v Pohledu, Revoluční č.p. 39, v zasedací místnosti, v období:
od 15. 6. 2015 do 26. 6. 2015, vždy v pracovních dnech: pondělí a středa: 15:00 - 17:00,
úterý, čtvrtek a pátek: 8:00 - 10:00.
a poslední den v pátek 26. 6. 2015: 8:00 - 10:00 a 13:00 - 15:00,
bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na digitální katastrální mapu (dále jen
"obnovený katastrální operát") v katastrálním území P o h l e d a Simtany obce Pohled
Poslední den vyložení obnoveného operátu v pátek 26. 6. 2015 v době od 13:00 hodin do 15:00 hodin budou veřejnému
nahlédnutí přítomni zaměstnanci katastrálního úřadu, v ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec
obce nebo osoba pověřená obcí (dále jen „zaměstnanec obce“). V případě, že zaměstnanec obce nebude při
nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu schopen poskytnout zájemci požadované údaje o jeho vlastnictví, bude
možné po předchozí dohodě nahlédnout do obnoveného katastrálního operátu na katastrálním pracovišti. Do obnoveného
katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho vyložení nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního na adrese: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx.

Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen "vlastníci") se upozorňují na tyto skutečnosti:

1) Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem zapsaná v katastru nemovitostí (§ 43
katastrálního zákona).

2) Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna; jejím zpřesněním nejsou dotčeny právní vztahy
k pozemku [§ 2 písm. g) katastrálního zákona].

3) V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud platná katastrální mapa zobrazením hranic zemědělských a lesních
pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků, pokud to umožňuje kvalita jejich
zobrazení v grafickém operátu dřívější pozemkové evidence (§ 40 katastrálního zákona), přitom tyto parcely jsou zpravidla
označeny novými parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkoprávních převodech k záměně parcel.

4) Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení,
podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad (§ 45
odst. 3 katastrálního zákona). V této době mohou vlastníci ohlásit případnou změnu osobních údajů doloženou průkazem
totožnosti. Neúčast vlastníků a jiných oprávněných při vyložení operátu není překážkou pro vyhlášení platnosti obnoveného
katastrálního operátu.

5) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem 14. 7. 2015. Nebude-li pravomocně rozhodnuto o
některých námitkách, je katastrální úřad oprávněn vyhlásit platnost obnoveného katastrálního operátu s tím, že tuto okolnost
vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci rozhodnutí o námitkách katastrální úřad toto upozornění odstraní (§ 46 odst. 1
katastrálního zákona).

6) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát stává neplatným a nadále se
používá obnovený katastrální operát (§ 46 odst. 2 katastrálního zákona).
Toto oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů.
•
•

všem vlastníkům, kteří mají v obci trvalý pobyt nebo sídlo,
těm vlastníkům, u kterých není katastrálnímu úřadu znám jejich trvalý pobyt
nebo sídlo a kterým z uvedených důvodů nemůže katastrální úřad doručit toto
oznámení podle § 45 odst. 2 katastrálního zákona.

*****************************************************************************************************************************
◦•● ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY ●•◦
→ 7. dubna proběhl zápis do naší mateřské školy. Vzhledem
k odkladům předškolních dětí byly přijaty pouze 3 děti.
→ Od dubna do června jsme několikrát navštívili divadelní
představení konaná v Havlíčkově Brodě.
→ Novinkou v letošním školním roce je, že jsme v dubnu
zahájili již druhý plavecký výcvik v rámci zajištění pohybových
aktivit dětí v mateřské škole. Dětem to velmi svědčí, neboť
získávají mnohem lepší plavecké dovednosti.
→ V květnu nás opět přijeli navštívit hasiči z Havlíčkova
Brodu, kteří s dětmi opakovali, jak se chránit před ohněm, jak
mu zabránit a jak se chovat v rizikových situacích.
→ Divadelní přehlídka Dospělí dětem se letos vydařila.
Ocenění získalo plátno, které namalovaly nejen pohledské
děti na akci Pohádkový les. Tímto všem malířům gratulujeme.
→ V červnu nás čeká tradiční spaní ve školce a vystoupení
našich dětí na oslavách výročí obce a srazu rodáků.
→ Mateřská škola bude o prázdninách uzavřena
z provozních důvodů od 20. 7. do 31. 8. 2015.
Leona Štrálová

◦•● Z ČINNOSTI SPOLKŮ ●•◦

JARO U HASIČŮ
V neděli 22. března jsme pro děti z
Pohledu a okolí uspořádali maškarní
karneval. Díky spolupráci s majitelem
zámku byl i ten letošní v zámecké
tělocvičně. Pro letošek bylo téma
karnevalu "profese", děti hádaly profese
maskovaných organizátorů, prozradily
svoje plány, čím chtějí být a některé dokonce věděly, co dělají
jejich rodiče. 45 dětí v krásných maskách si odpoledne užilo při
tanci a soutěžích a domů si odnesly perníčky a spoustu sladkých
odměn.
Duben byl náročný jak pracovně, tak sportovně. V rámci akce
Čistá Vysočina a Čistá řeka Sázava jsme sbírali odpadky
v centru obce, kolem silnic od křižovatky u kravína až k Dlouhé
Vsi a kolem Sázavy. Členové ze Simtan potom podél silnice ze
Simtan do Stříbrných Hor. Sběru kamení jsme letos věnovali
jedno sobotní dopoledne a jedno odpoledne strávilo několik

členů při demolici a čištění cihel ze hřbitovní zdi. V té době už
také naplno probíhaly tréninky dětských družstev a družstva
mužů.
Dne 8. května jsme s dětskými družstvy uctili památku padlých
ve 2. světové válce slavnostním položením věnce k příležitosti
70. výročí ukončení války. Akce se zúčastnil i starosta obce,
který si pro nás připravil zajímavé informace o tom, jak
osvobození před 70 lety probíhalo přímo v Pohledu.
Pak už začal „kolotoč“ dětských soutěží. Po velmi vydařeném
podzimním kole (celoroční hra Plamen začíná právě na podzim),
kdy jsme v obou kategoriích byli nejlepší v okrese, se to zlatem
zablýskalo i na obvodovém kole v České Bělé, kde jsme z 6
družstev v každé kategorii postoupili na okresní kolo z 1. místa,
přičemž starší absolutně bezkonkurenčně. Na okresní kolo do
Havlíčkova Brodu jelo družstvo starších s velkými ambicemi na
postup na krajské kolo v Třešti. Díky náročným tréninkům a
velkému elánu v týmu se to podařilo a postup do Třeště byl opět
z 1. místa. Družstvo mladších jelo „na okres“ hlavně sbírat

zkušenosti a při tom se tak nějak nečekaně podařilo také obsadit
1. místo. Nevěřili jsme tomu ještě druhý den. V mladší kategorii
se už do dalších kol nepostupuje, takže i ti, kteří příští rok budou
věkově patřit už do starších, si mohli takové hezké vítězství
zažít. Když jsme na podzim slavili velký úspěch, ani ve snu nás
nenapadlo, že na jaře budeme slavit ještě větší. Vyhrát celoroční
hru Plamen v obou kategoriích na celookresní úrovni je opravdu
úspěch, který se už nikdy nemusí povést zopakovat.

První dvě kola už má za sebou i čtvrtý ročník dětské ligy aneb
Havlíčkobrodského turné mladých hasičů v požárním útoku.
V Libici nad Doubravou i v Herálci byla velká účast a velmi
vyrovnané výsledky. Ve starších má A tým 1. a 3. místo, B tým 6.
a 16. místo. Mladší letošní ročník „rozjeli“ na jedničku – 1. a 2.
místo jsou toho důkazem.
Okrsková soutěž dospělých se konala v Dlouhé Vsi. Kvůli
nezodpovědnosti jednoho z členů týmu patřilo našim klukům
bohužel až 10. místo z 16 družstev a to i přes dobré výkony

v běhu jednotlivců na 100 m s překážkami. Náladu si vylepšili na
Velké ceně Železných Hor v Libici nad Doubravou, kde obsadili
perfektní 4. místo z 25 družstev. Na poháru v Olešence se letos
dařilo hlavně B týmu, který skončil na 3. místě, „áčko“ bylo z 8
družstev sedmé.
A co nás čeká v dohledné době? Zatímco někteří členové se
budou účastnit slavnostního průvodu obcí, žehnání nových
obecních symbolů a oslav 750. výročí založení obce, budou děti
bojovat na krajském
kole v Třešti o co
nejlepší umístění a
dobrou
reprezentaci
obce i celého okresu.
Ve slavnostní náladě
jim
jistě
všichni
budeme držet palce.
O
týden
později,
v pátek 26. června, se
v Pohledu uskuteční
noční pohár v útoku
dospělých, takže si
přijďte zažít zvláštní
atmosféru
noční
soutěže a podpořit
domácí týmy.
Před prázdninami si
děti zasoutěží ještě na
jednom kole turné v
Chotěboři,
na
začátku září na ně
čekají dvě další kola a
závěrečné
vyhodnocení letošního ročníku. I na dospěláky čeká několik
soutěží a Havlíčkobrodská Rebel liga. Na začátku prázdnin
společně se SRPD pořádáme pro děti cyklovýlet do Řásné. O
pouti se opět postaráme o parkování v blízkosti areálu u Svaté
Anny.
Za všechny hasiče přeju dětem hezké prázdniny a dospělým
příjemné léto.
Aneta Kudlová

SRDP OBCE POHLED
21. 3. - Pletení z pedigu - Toto sobotní odpoledne jsme se
opět sešli v klubovně hasičské zbrojnice, abychom si upletli
něco na velikonoční stůl. Velikonoční slepičky a ošatky na
vajíčka se nám vydařily a těšíme se opět na další
předvánoční setkání. Děkujeme paní Jagošové odborné
vedení kurzu.
11. 4. - Akce Čistá Vysočina a akce Čistá řeka Sázava se
zúčastnili ve velkém počtu členové SRDP, SDH, ČČK i
ostatní občané Pohledu. Rozdělili jsme se na tři skupiny a
vyrazili na úklid odpadků v okolí řeky Sázavy, dále v okolí u
nádraží a pod splavem. Ty nejmenší děti a rodiče pomohli
uklidit zámecký park od spadaných větví a pohozených
odpadků.
25. 4. - Dopravně bezpečnostní akce - V tomto roce naše
členka SRDP Aneta Eisová založila v Pohledu Oblastní
spolek Českého červeného kříže, v kterém se učí základy
první pomoci 10 dětí. V dubnu společně nacvičily pásmo
úrazů v přírodě. Děti si na této akci zopakovaly telefonní čísla
integrovaného záchranného systému a základy první pomoci.
Ti odvážnější si mohli vyzkoušet masáž srdce na čas, menší
účastníci zase plnili různé soutěže a každý nakonec dostal
malý dáreček.
Děkujeme Anetě Eisové, všem účinkujícím, firmě Zámek Pohled a.s. za zapůjčení prostor zámeckého parku a p. Farkovi.
30. 4. – Čarodějnice - 30. dubna proběhlo tradiční pálení čarodějnic, které opět slibovalo bohatý program. Kromě občerstvení
v podobě opékání špekáčků a soutěží si děti mohly zacvičit a zatancovat s Klárou Vackovou na pohádkové melodie. V podvečer nám
student František Hladík předvedl šejkrování nápojů. Poté se zhostil role barmana a připravoval nápoje pro děti i dospělé do pozdního
večera, za což mu velice děkujeme. Vrcholem programu byla opět ohnivá show se skupinou Novus Origo, která má pro nás vždy
přichystané nové vystoupení.
Děkujeme všem účinkujícím, panu Hospodkovi za zapůjčení aparatury a ozvučení a hlavně všem, kdo toto odpoledne připravovali.
Připravované akce na léto a podzim 2015:

● Kola Řásná 4. 7. – 7. 7. 2015
● Zájezd do zábavního parku „Mirákulum“ v Milovicích – 19. 9. 2015. Odjezd v 7:30 od zastávky v Pohledu. Celodenní výlet do
zábavního parku pro děti i dospělé. Cena: děti zdarma, členové SRDP 100 Kč a ostatní dospělí 150 Kč. Zájemci se mohou hlásit do
30. 8. 2015 u p. Ondráčka - tel. 721 462 109 a u p. Šidláka - tel. 724 025 505.
● Vždy první sobotu v měsíci probíhá sběr starého papíru, a to i o prázdninách. Papír můžete odevzdat u brány fotbalového hřiště
v Pohledu od 9:00 – 10:00, o sobotách 4. 7., 1. 8. a 5. 9. 2015
● 19. 6. – 21. 6. 2015 proběhnou oslavy založení naší obce, pokud bude potřeba, budeme nápomocni při přípravách oslav.
Jiří Ondráček

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Dne 10. 1. 2015 se konala naše první
schůzka, na které jsme rodiče a děti
seznámili s tím, co bude náplní kroužku.
Celkem náš kroužek navštěvuje 10 dětí
– z toho 6 chlapců a 4 dívky, a 5
vedoucích.
11. 4. 2015 jsme se zúčastnili projektu Čistá Vysočina,
kde jsme pomáhali s úklidem naší obce společně
s ostatními spolky.
25. 4. 2015 jsme připravili ve spolupráci se SRPD pro
místní občany bezpečnostní akci, kde jsme předváděli,
jaké nástrahy na nás čekají v přírodě (bodnutí hmyzem,
zásah elektrickým vedením...). Na závěr si mohl každý
vyzkoušet kardiopulmonální resuscitaci na čas. Chtěli
bychom poděkovat všem, kteří pomáhali při přípravě této
akce.
7. 5. 2015 se konala soutěž v první pomoci v Havlíčkově Brodě, kam jsme vyslali tým starších dětí: Monču Ondráčkovou, Aničku
Petrovou, Petra Eise a Honzu Šidláka. Byli velice šikovní, vyzkoušeli si řadu zdravotních ošetření a nejen to, museli si poradit i s
poznáváním rostlin a zvířat. Jejich premiéra na soutěži si zasluhuje pochvalu, naši obec reprezentovali opravdu dobře.
Za celý ČČK Pohled vám chceme popřát krásné léto bez zranění.
ČČK Pohled

ZE SOKOLÍHO HNÍZDA
Stavební úpravy v kabinách
Za finanční podpory obce se nám podařilo do začátku
jarní části sezóny zdárně dokončit rozšíření šaten hostů
a nové sprchy. Nakonec jsme se pustili i do opravy
sprch pro domácí týmy. V rámci opravy bylo nutné
vyměnit rozvody vody a části elektrického vedení.
Celkové náklady na stavební položky a vybavení
dosáhly cca 100 000, přičemž dotace od obce činila 65
000 Kč. Stavební práce byly provedeny brigádnicky, dřevěné
vybavení do šaten zhotovilo truhlářství Luboš Neubauer z Dlouhé
Vsi, které podalo nejnižší cenu.
A tým - Jarní sezóna začala vítězstvím nad Bedřichovem, ovšem
to, že se A týmu podařilo v jarní části dosáhnout pouze 12 bodů,
je tristní. Áčko doplácí na to, že v zimě netrénovala většina
mužstva - v zápasech odcházíme fyzicky. Prohry 5:2 v
Dobroníne a 5:0 doma s Leštinou mluví za vše. Můžeme být rádi,
že prohry nebyly dvouciferné. V létě musíme bezpodmínečně
posílit, jinak bude zle s pohledskym fotbalem. Hlavně někteří
hráči by měli zlepšit přístup.
B tým – Výsledky pohledského Béčka jsou o něco lepší než u A
týmu, ale poslední dobou mužstvo doplácelo na zranění hráčů A
týmu. Hráči, kteří posílili Áčko, tudíž chyběli ve vlastním mužstvu.
Hráči B týmu tak kvůli nízkému počtu nenastoupili na zápas
s Věžnicí. Toto provinění OFS potrestalo kontumací 5:0 ve

prospěch Věžnice a finanční pokutou. I Béčko se potýká
s nízkou tréninkovou účastí a je tedy co zlepšovat.
Dorost
Výsledky v soutěži dorostu jsou hrozivé, na obhajobu je
však třeba uvést nízký věk hráčů, kteří nastupují proti
starším a technicky zdatnějším protihráčům. Je naděje,
že za 2 roky se výsledky otočí v nás prospěch.
Žáci
U žáčků platí to samé co u dorostu. I zde kluci
nastupují proti soupeřům, kteří jsou přibližně o 3 roky starší a
zkušenější. Výrazné věkové rozdíly v rámci soutěže vyplývají
především z nízkého počtu hráčů v celém okrese.
Letní akce
● Tradiční turnaj v malé kopané se uskuteční v sobotu 11. 7.
Těšíme se na hojnou účast fotbalových mančaftů.
● TJ Sokol pořádá v dnech svatoanenské pouti tradiční pouťové
zábavy. V pátek 24. 7. zahraje kapela Richtic a v sobotu 25. 7.
kapela Airback. Všichni občané jsou srdečně zváni.
● 13. 6. se uskuteční ukončení fotbalové sezóny - rožněni selete
pro členy a hráče Sokola Pohled. Všichni členové a hráči jsou
srdečně zváni.
TJ Sokol se také bude podílet na přípravách oslav 750. let obce
Pohled pomocí při stavbě stanů a pódia v areálu oslav.
Jan Růžička ml.

ZPRÁVY Z ČZS
Výbor pohledských zahrádkářů a zejména jeho předseda Ing. Jirásek je zaměstnán přípravami dalšího ročníku výstavy
květin. Se souhlasem majitele zámku se bude výstava konat ve dnech 25. a 26. července. Nebude chybět celý obvyklý
sortiment květin a tentokrát budou i dvě novinky. Tou první jsou výrobky z medu včetně medoviny a různých mastí, které
přiveze vystavovatel z Hlinecka. Druhá novinka souvisí s věčným bojem zahrádkářů proti škůdcům a chorobám. Součástí
výstavy bude totiž zahrádkářská poradna, kde se budou moci návštěvníci přímo s odborníky poradit, jak s konkrétními
škůdci a chorobami bojovat a případně si přímo zakoupit i potřebný prostředek.
Příprava výstavy proběhne v úterý 21. 7. od 15:00 (případná změna bude vyhlášena rozhlasem). Výbor touto cestou žádá všechny
členy, aby dle svých možností s přípravou pomohli.
Jitka Neuwirthová

KLUB DŮCHODCŮ
Jarní čas je pro nás již pravidelně ve znamení výletu. Ten letošní nás 26. května zavedl na zámek Červená Lhota a do města
Jindřichův Hradec. Zámek Červená Lhota je známý i díky tomu, že se tam natáčely některé filmové pohádky.

Na objednanou prohlídku jsme přijeli dost brzy, a tak byl čas podívat se do parku, a ačkoli bylo docela chladno, mohli jsme se chvíli
projít po okolí zámku. Prohlídka se nakonec konala o něco dřív, celá naše skupina už byla pohromadě. Provázel nás pan kastelán
PhDr. Horyna a bylo to úžasné. Pan kastelán nám vyprávěl tak zajímavě o historii zámku a bylo vidět, že to není jen jeho povolání, ale i
velký koníček. Věnoval se nám nad rámec běžné prohlídky. Však také všichni děkovali a říkali, jak moc se jim prohlídka líbila.
V Jindřichově Hradci jsme si došli na oběd a pak byl volný program. Pan řidič nás spolehlivě dovezl ze zájezdu domů.
Před prázdninami jsme si jako obvykle poseděli na hřišti, kde nám Pavel Pokorný připravil opékané klobásy. Tentokrát bylo nádherné
počasí, klobásy byly vynikající, prostě krásný den. Ještě jsme projednali některé věci ohledně oslav 750. let založení obce, na kterých
se bude podílet i náš klub.
Popřáli jsme si hezké léto, pěkné dovolené a sejdeme se zase v září.
Marie Machová

DÁREK ČD OBCI POHLED ANEB ZASE JEDNA ZMĚNA K HORŠÍMU
Pravidelní cestující vlakem i občasní návštěvníci Pohledu byli na počátku jara zaskočení nenadálou změnou na pohledském nádraží.
Z nádražní haly začaly postupně mizet všechny květiny. Nakonec zbyly jen prázdné a špinavé zdi a podlaha plná smetí. Zaskočení
občané se nechápavě vyptávali jeden druhého, proč k něčemu takovému došlo. Ve snaze udělat v celé záležitosti jasno, jsme se tedy
zeptali tiskové mluvčí ČD Kateřiny Šubové. Ke cti ČD budiž řečeno, že odpověď jsme obdrželi obratem.
Na úvod je třeba poznamenat, že společnosti České dráhy patří pouze výpravní budova a některé přilehlé pozemky. Podchod,
schodiště a nástupiště jsou ve vlastnictví státní organizace SŽDC (Správa železniční dopravní cesty). Zaměstnanci, které na nádraží
vídáme, jsou rovněž zaměstnanci SŽDC. Protože ČD nemají ve stanici žádného zaměstnance, zajišťuje úklid haly na dohodu
zaměstnanec SŽDC, který sem občas dojíždí uklidit.
Na otázku, proč byly odstraněny všechny květiny, jsme dostali
tuto odpověď:
„V čekárně bylo velké množství květin, umístěny byly i na
okenních parapetech, některé byly velmi přerostlé. S ohledem na
velké množství již nebyly na okrasu, ale naopak se staly terčem
kritiky. Navíc velmi ztěžovaly úklid prostor a stínily. Proto se ČD
dohodly se SŽDC, že květiny odstraní a celý prostor se vymaluje
a uklidí.“
O tom, kdo květiny kritizoval a komu vadily, se ve zprávě nepíše.
Cestující to však rozhodně nebyli. Řada z nich se k celé
záležitosti vyjádřila i písemně a nikdo s takovým zásahem
nesouhlasil. Vesměs litovali, že naše hezké a útulné nádraží se
změnilo v prázdné a neútulné a podivovali se, komu vadí květiny.
Z písemných ohlasů např. uvádíme: „Bylo to hezké nádraží. Jsem
Pohleďák a stydím se za to, co se tu stalo“. Jeden z rodáků
dokonce napsal: „Bylo to tu krásné, nejkrásnější nádraží v EU.
Dejte to do původního stavu!“
V odpovědi tiskové mluvčí se také zmiňuje plánované
vymalování. K vybílení haly skutečně na konci května došlo,
nicméně, uklizeno stále není (ke dni uzávěrky Pohledských listů). Kapky po bílení na zemi zůstaly a čistou podlahou se stávající stav
rozhodně nazvat nedá. Schodiště už nepatří ČD, takže to neumyl nikdo. Špinavé okno bez květin přitahuje pozornost mnohem více
než dříve, kdy si ho nikdo nevšímal.
Co se týče květin, tak podle odpovědi tiskové mluvčí se jejich opětovné umístění do haly neplánuje. Je to přístup velmi zajímavý,
protože v posledních letech jsme svědky každoročního oceňování nejhezčích nádraží a právě květinová výzdoba při tom hraje velkou
roli. (Škoda, že taková soutěž nebyla třeba před 15 lety!) Bohužel, rostliny, které byly v naší hale, jsou nenávratně pryč a my se tak
musíme smířit s nemilým dárkem, který nám ČD k 750. výročí nadělily.
Na závěr je třeba zmínit, že celá tato kritika není namířena proti zaměstnanců SŽDC, kteří přímo v Pohledu pracují, neboť ti na celé
smutné záležitosti nenesou žádnou vinu. Naopak, díky bývalým zaměstnankyním pohledské stanice a jejich péči (především Jany
Sedláčkové) se květinám v pohledské hale dařilo až do kritického rozhodnutí z vyšších míst. Na závěr ještě připojíme jednu
potěšitelnou zprávu – obří monstery nalezly své nové útočiště v Kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě.
Redakce

*******************************************************************************************************************
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2015
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Tomáš Gibala
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2015
V roce 2014 se v Pohledu
narodilo
13
dětiček.
Slavnostního
vítání
občánků se pak v sobotu
28. dubna zúčastnilo 12
z nich. Letos děti přivítal
ve
dvou
skupinách
místostarosta
René
Langer.
Rodičům
se
s krátkým
programem
představily
děti
z mateřské školy a dále
již následovala gratulace,
předání dárku malým
Pohleďáčkům, finančního
příspěvku od obce a
maminky jistě potěšila
Nela Šnoblová
krásná kytička.
Pro úplnost uvádíme i
chybějící miminko - byl jím Daniel Hora, který se v září 2014 narodil
Lence Fialové.

Matyáš Sedláček

************************************************************
ZPRÁVY ZE SIMTAN
V obci Simtany probíhá revitalizace středu obce, některé dřeviny byli na
základě posudku odstraněny a u čtyř bude proveden zdravotní a
odlehčovací řez. Byla provedena výsadba nových vrb a vysazeny
budou ještě čtyři lípy - do výšky 12 m a na třech místech bude
provedena výsadba listnatých keřů. Dále byla zakoupena nová lavička,
která je umístěna u odpočinkové plochy s hracími prvky. V dětském
pískovišti byl vyměněn písek, který nám darovala firma Rázl, za což jim
velmi děkujeme. V nejbližší době bude ve středu obce umístěna nová

Aleš Bárta

informační tabule a původní, která je umístěná na autobusové zastávce, bude zrušena. V Simtanech je také letos nově umístěn
kontejner na bioodpad.
V letošním roce jsme získali dotaci na povrchovou úpravu komunikací v Simtanech, která by měla být realizována na podzim.
Také bych ráda poděkovala všem, kteří se starají o sekání trávy na obecních pozemcích a těm, kteří se postarali o květinovou výzdobu
v obci. Samozřejmě nesmím s poděkováním zapomenout na ty, kteří si najdou čas a pomáhají při brigádách.
Marie Kotoučová

PUTOVÁNÍ PO POHLEDSKÝCH
KŘÍŽCÍCH I.
V sobotu 2. května vyrazila 20členná
skupina turistických nadšenců na další
obecní
netradiční
putování
po
humnech
naší
obce,
tentokrát
zaměřené na křížky, které se
nacházejí v blízkém okolí Pohledu,
Rouštan, Svaté Anny a Simtan. Podle
bedekru sestaveného podle knihy
kronikáře
Františka
Hladíka
a
novějších poznámek Jana Novotného
ml. nás čekalo 29 zastavení. Proto
jsme v půl deváté vyrazili ostrým
tempem od kříže před kostelem z roku
1848 směr pohledská kaplička na
Přibyslavské ulici a hřbitov. Tam jsme
se pozastavili nad dvěma kříži –
centrálním z roku 1909 a hrobem
hraběnky Julie Silva-Tarouca Unwerth
rozené Kaufmannové. Odtud nás čekal
nepříjemný přesun po silnici směr
Rouštany a sokl sochy sv. Jana
Nepomuckého, který se ukrývá na
mostku v rouštanské zatáčce. Zdalipak
jste o něm věděli? Od mostku jsme se
v rychlém tempu přesunuli ke křížku u
odbočky
k Seckému
dvoru
na
Böhmově kopci a odtud jsme se vydali
polní cestou směrem k trati a řece. Čekalo nás náročné zdolávání železničního náspu v blízkosti křížení staré a nové trati u
železničního mostu u Anžírovny, přes který jsme museli dramaticky přeběhnout, abychom se dostali na druhou stranu řeky Sázavy.
Sešup z železničního náspu pod most zvládli nakonec všichni účastníci bez úhony, ačkoli mnozí vyhrožovali zlámáním nohou a
podobnými komplikacemi. A již jsme stáli u nového křížku instalovaného Jany Novotnými u samoty u Petrů. Další nový křížek nás čekal
v lese u potůčku a svatého obrázku směrem na Termesivy, který sem umístili opět Novotnovi. Obří dřevěný kříž jsme minuli, když jsme
vyšli z lesa stále směr Termesivy. Zde jsme se však prudce stočili doleva a vyrazili směr Kloboučníkův dvůr, kde nás již vítal křížek
usazený mezi dvěma vzrostlými lípami. Za samotou jsme se vydali
polní cestou k lesu, kolem studánky, směr Eisova samota. Les jsme
opustili nedaleko křížků rozesetých u spojovacích cest mezi
Eisovými a Bartoušovem. Na nevelkém území se nacházejí hned tři,
z toho jeden se soklem
s tesanými
krejčovskými
nůžkami a špendlíkem. Díky
informacím
a
přesným
kartografickým
údajům
získaným
od
účastníků
výpravy Karla Ondráčka a
Báry Novotné jsme v cípu
lesa, z kterého jsme vyšli,
našli také smírčí kámen –
s určitostí místo pradávné
vraždy! Jak jsme na vlastní
kůži pocítili, v místě opravdu
panuje stísněná a ponurá
atmosféra, foťáky nefotí a
vůbec - honem jsme se
raději připojili ke zbytku skupiny, která do těchto míst odmítla zavítat, a již jsme klusali směr
Eisova samota a Eisův křížek s jednou lípou, umístěný nad ohradou s koňmi pana
Losenického, na polní mezi. Dále jsme pokračovali o stavení dál, k Zachariášovu křížku, který
nechali za svou usedlostí postavit rodiče svému synovi, který v 21 letech padl za první světové války na italské frontě. Od
Zachariášova/Ježkova/Blažkova stavení jsme kopírovali bývalou úvozovou cestou směrem do vsi (k dnešní železniční trati), kde se
pod Duškovým kopcem nachází mohutný Duškův kříž. Zde jsme opět dramaticky překonávali (již podruhé) novou trať a pěšinkou
kolem Kučírkových se vydali k Tonnerům, kteří mají v zahradě zaplocen další křížek opředený mnoha historiemi. Zde jsme se také
rozhodovali, zda se rozejít do domovů (právě odbilo dvanáct) nebo pokračovat v druhé půli cesty. Zvítězila touha po dobrodružství a
nachozených 100 jarních kilometrech, vysíleni jsme zdaleka nebyli, a tak jsme se vydali dál. (pokračování příště) M. Bořilová
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