Číslo 3/15

Vyšlo 15. září 2015
Čtvrtletník

Milí spoluobčané,
ještě jednou nám dovolte vrátit se k obecním oslavám, které probíhaly 20. června. Chtěli bychom tímto poděkovat především
dvěma hlavním spoluautorům programu oslav, a to Yvonně Krškové a Luboši Sobotkovi,
Sobotkovi, za skvěle zvládnuto
zvládnutou
dnutou organizaci
obecních slavností,
slavností, včetně průvodního slova i technického zázemí.
zázemí. Dále patří velký dík bez výjimky všem obecním spolkům a
oslav..
institucím, které se aktivně zapojily do příprav i programu oslav
V neposlední
neposlední řadě bychom rádi poděkovali všem občanům,
občanům, kteří se i přes
nepřízeň počasí přišli na oslavy podívat, zapojili se do slavnostního průvodu
a sledovali jednotlivá vystoupení. Díky vám všem můžeme říct, že se oslavy
k výročí 750 let obce vydařily.
Zastupitelstvo obce
◦•● INFOKOUTEK ●•◦
ANEB CO SE CHYSTÁ V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ
■ Od 14. 9. je k vidění v Přibyslavi v kavárenské galerii Na
Mlýnku výstavka s názvem „Z hlubiny lomu v Pohledu“.
Fotografie vystavuje Ivo Havlík, kameny Jaroslav Havlíček a
Radim Lex.
■ V sobotu 19. 9. 2015 pořádá ČZS autobusový zájezd do
Litoměřic na výstavu Zahrada Čech. Zájezd je již zcela obsazen.
Odjezd v 6:00 od autobusové zastávky.
■ SRDP pořádá v sobotu 19. 9. 2015 celodenní zájezd do
zábavního parku „Mirákulum“ v Milovicích pro děti i dospělé.
Odjezd v 7:30 od zastávky v Pohledu. Cena: děti zdarma,
členové SRPD 100 Kč, ostatní dospělí 150 Kč. Stále máme
volná místa. Zájemci se hlaste u p. Ondráčka tel. 721 462 109
nebo u p. Šidláka tel. 724 025 505.
■ Český zahrádkářský svaz Pohled zahajuje v sobotu 26. 9.
moštování,
které
bude pokračovat
každou
sobotu,
pravděpodobně až do konce října.
■ Obec Pohled srdečně zve malé i velké na čtvrtý ročník
Pohádkového lesa, který se uskuteční v sobotu 26. 9. 2015.
Start bude opět u rybníčku Jeliňák, účastníci mohou přicházet
v časovém rozmezí od 13:00 do 15:00. Podrobnosti o akci
pořádané Obcí Pohled spolu se zájmovými organizacemi
najdete uvnitř Listů.
■ Klub důchodců pořádá ve středu 30. 9. 2015 autobusový
zájezd na zámek Valeč, do Třebíče a pivovaru Dalešice. Na
výlet jsou zváni i nečlenové klubu. Přesné informace budou
vyvěšeny v nástěnce před obecním úřadem. V případě zájmu se
hlaste u pí Machové.

■ Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven vedle
kadeřnictví v Pohledu od pátku 2. 10. od 12:00 do pondělí 5. 10.
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.
■ Sběr starého papíru organizovaný SRDP probíhá vždy první
sobotu v měsíci u brány fotbalového hřiště v Pohledu od 9:00–
10:00. Nejbližší termíny sběru: 3. 10., 7. 11. a 5. 12. 2015.
■ Myslivecký spolek Pohled srdečně zve na tradiční výlov
Simtanského rybníka, který se uskuteční v sobotu 10. 10.
Prodej kaprů a amurů bude zahájen v 9:30. Občerstvení z ryb
s posezením bude pro návštěvníky výlovu připraveno pod hrází
rybníka.
■ V sobotu 17. 10. provede SDH od 8:00 sběr železného šrotu.
Staré železo zanechejte připravené před svými domy.
■ Sběr nebezpečného odpadu proběhne ve státní svátek ve
středu 28. 10. v Pohledu u sběrného místa vedle obecního
úřadu v době od 8:30 do 8:45.
■ Myslivecký spolek Pohled srdečně zve na tradiční Poslední
leč, která se uskuteční v sobotu 28. 11. 2015 od 20:00
v kulturním domě ve Stříbrných Horách. K poslechu a tanci
zahraje skupina Profil. Autobusová doprava z Havl. Brodu přes
Pohled do Stříbrných Hor i zpět bude zajištěna.

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. července 2015
■ ZO schválilo hospodaření a plnění
rozpočtu obce Pohled za dvě čtvrtletí r.
2015, rozbor hospodaření příspěvkové
organizace obce – Mateřské školy Pohled
za dvě čtvrtletí r. 2015.
■ ZO rozhodlo uzavřít nájemní smlouvy
mezi Obcí Pohled a Josefem Spilkou,
Hlinsko v Čechách, dále s Irenou
Kučerovou, Hostovice, a s Milošem

Hoffingerem, Přelouč, o pronájmu části
pozemků poutního místa sv. Anna
v termínu 20. 7. – 31. 7. 2015.
■ ZO rozhodlo zřídit věcné břemeno –
služebnosti na pozemcích obce p. č. KN
609/1 a 611/5 v k. ú. Pohled, pro ČEZ
Distribuce, Děčín.

■ ZO rozhodlo o realizaci opravy místní
komunikace v Simtanech firmou SILSTAP
– silniční stavební práce, s. r. o., Jihlava.
■ ZO rozhodlo uzavřít Smlouvu o zajištění
zpětného odběru elektrozařízení, mezi
firmou ELEKTROWIN, a. s., Praha a Obcí
Pohled.
■ ZO vzalo na vědomí rozpočtová opatření
č. 2, 3/2015.

◦•● CO NOVÉHO V OBCI ●•◦
PROTIPOVODŇOVÉ
POTOKA

ÚPRAVY

SIMTANSKÉHO

V červnu společnost Povodí Vltavy s.p., provoz Havlíčkův Brod,
provedla protipovodňové úpravy břehu a koryta Simtanského
potoka v místní části, které spočívaly v odstranění nánosů
splavené zeminy, zpevnění nátrží v březích kamenným
záhozem, v úpravě břehů a porovnání kamenů na dně potoka.
Cílem bylo zvýšit průtočnost potoka při bleskových povodních,
zabránit rozlivu po pozemcích občanů obce a zabránit škodám
na majetku. Náklady na protipovodňové úpravy potoka hradil
správce toku Povodí Vltavy s.p.

PROTIPOVODŇOVÉ ÚPRAVY ŘEKY SÁZAVY
V červnu společnost Povodí Vltavy s.p., provoz Havlíčkův Brod,
provedla také protipovodňové úpravy řeky Sázavy v Pohledu
v úseku pod zámeckým parkem až po Sokolskou ulicí pod
hřištěm. Práce spočívaly v úpravě břehů, vyčištění dna, vytěžení
a odvozu splavené a usazené zeminy. Velmi důležité je vyčištění
zúžení řeky Sázavy v úseku bývalé staré trati, kde řeka kopíruje
železniční trať. V minulosti tento úsek způsoboval zúžený průtok
a tím zvýšení hladiny, která zaplavovala nemovitosti po obou
březích. Od r. 2006, kdy byla provedena výrazná protipovodňová
opatření v tomto úseku, k mimořádnému rozlivu nedošlo. Letošní
úpravy hradil správce toku Povodí Vltavy s.p. Obec Pohled
děkuje společnosti za spolupráci, jejímž cílem je omezit
nebezpečí a škody povodní na majetku občanů, organizací a
obce.

STAVBA SILNICE I/34 ŘOUŠTANY - POHLED
Mnozí občané si jistě povšimli, že zemědělské společnosti Osiva
a.s., Zempol a.s. a soukromý zemědělec Josef Neuwirth po
letošní sklizni ponechali určité plochy obdělávaných pozemků
bez přípravy na hospodaření v příštím roce. Platí to zejména
pro okolí křižovatky silnic I/34 a I/19, podél silnice I/34 a v okolí
Rouštan. Důvodem je příprava novostavby silnice dle projektu
„Silnice I/34 Rouštany – Pohled“. Základní údaje o stavbě jsou
převzaty z původní zprávy projektové dokumentace stavby pro
stavební povolení (119 stran):
Navrhovaná stavba řeší přeložku silnice I/34 v délce cca 3,00
km. Na této přeložce je situována styková křižovatka, která
napojuje silnici I/19 (směr Pohled, Žďár nad Sázavou) na silnici
I/34 (Havl. Brod – Ždírec nad doubravou). Na silnici I/34 byla
stanovena návrhová kategorie S 11,5/70 a na silnici I/19
S 9,5/70. Stavba obsahuje jeden mostní objekt, který převádí
silnici I/34 přes údolí Rouštanského potoka. Místní komunikace
dotčené novou trasou silnice jsou překládány, křížení silnic I/34 a
III/03422 (směr Jilemník) je mimoúrovňové v rámci stavby
mostního objektu. Napojení této silnice je řešeno přes okružní
křižovatku a silnici I/19. Stávající autobusové zastávky byly
přemístěny na přeložky silnice I/34 a I/19, zastávky na silnici I/34
v pracovním staničení cca 2.350 byly zrušeny. Předpokládaný
průběh stavby je stanoven na roky 2016-2017. Délku výstavby
lze odhadnout na 24 měsíců, limitujícím objektem bude most
přes Rouštanský potok.

Stavba je rozdělena s ohledem na maximální zachování provozu
na silnicích I. třídy na 5 navazujících etap, s případným dalším
dílčím členěním jednotlivých etap. Při realizaci autobusových
zastávek a přístupových chodníků v Rouštanech SO 111 a SO
112 bude realizována samostatná stavba obce Pohled „kabelové
vedení veřejného osvětlení Pohled“.
Vzhledem k vytížení komunikací, náročnosti připravované stavby
a jednotlivých provizorních stavů je nutné veškeré objekty včetně
jejich částí uvádět ihned do provozu (předčasného užívání) tak,
aby mohly být provozovány v dalších etapách stavby.

REKONSTRUKCE
POHLED

PLYNOVODU

VTL

KVĚTNOV-

V současné době probíhá na katastru obce Pohled rekonstrukce
plynovodu, který byl vybudován v roce 1971, v jehož trase se
nacházel nadzemní přechod přes řeku Sázavu. V rámci
rekonstrukce byl tento přechod demontován a nahrazen shybkou
pod dnem vodního toku. Současně došlo k vyříznutí 2 kusů
odvodňovačů přilehlých k nadzemnímu přechodu. Výřezy byly
nahrazeny přímým potrubím. Dále dochází k výměně VTL
plynovodního potrubí v úseku od rekonstruované shybky po
trasový uzávěr poblíž hřbitova u obce Pohled. Při výměně tohoto
potrubí je prováděna změna dimenze, a to z původní DN 600 na
DN 500, a to v celém rekonstruovaném úseku (cca 430 m),
včetně nové shybky. Trasa i hloubka uložení se nezmění.
Rekonstrukce je prováděna z provozních a bezpečnostních
důvodů, což je podmínka pro bezporuchový a hlavně bezpečný
provoz soustavy v dalších letech.

ZAMĚSTNANEC OBCE
Obec přijala od 1. července 2015 na trvalý pracovní poměr pana
Milana Nimmertondla ze Simtan, který provádí údržbu majetku
obce a veřejné zeleně.

POUŤ U SVATÉ ANNY 2015
V letošním roce po 25 letech doznala pouť významné změny, a
to v umístění atrakcí na pozemku obce, který získala koupí
v roce 2012. Dalším impulsem pro změnu byla realizace projektu
obcí Revitalizace VKP aleje ke Sv. Anně v Pohledu a areálu
kostela sv. Anny v letošním roce.
Přes problémy při umisťování atrakcí s jejich provozovateli se
pouť dle jejich vyjádření vydařila. Při letošní pouti návštěvníci
zaznamenali drobné nedostatky, které se obec bude snažit
odstranit. Obec nepředpokládá, že by se atrakce vrátily do
zrevitalizovaného areálu, který byl vymezen páskou, a stejně
tomu bude i v příštím roce.

UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY K VÝROČÍ 750. LET OBCE
Občané si i nadále mohou na obecním úřadu zakoupit
upomínkové předměty vztahující se k letošnímu výročí 750 let
obce. V prodeji jsou hrníčky s motivem obce a znakem obce
(100 Kč), korbely s motivem obce (150 Kč), publikace 750 let
obce Pohled (100 Kč), odznaky s obecním znakem (40 Kč),
obecní pexeso (20 Kč). Ve výprodeji je i kalendář 750 let obce
na rok 2015 (30 Kč).

PODĚKOVÁNÍ
Využívám této příležitosti, abych jménem občanů obce
poděkovala všem, kteří se podíleli na organizaci a zajištění oslav
750 let založení Pohledu. Podařilo se jim vymyslet a realizovat
pestrý a bohatý program, který byl přesně takový, jaký měl být –
důstojný tam, kde bylo důstojnosti třeba, ale jinak bez zbytečné
okázalosti, zábavný a neformální, spojující všechny generace.
V takovém programu si jistě každý vybral to, co ho zajímalo.
Vždyť zúčastnit se všech akcí snad ani nebylo v možnostech
jednoho člověka. Přestože počasí nepřálo, oslavy se vydařily.
Děkujeme.
Jitka Neuwirthová

VZPOMÍNKA
Dne 12. srpna tomu byl rok, kdy do slávistického nebe odešel
pan Jiří Janovský ze Simtan. Byl by to pro něj úrodný rok, stal by
se trojnásobným dědečkem, a co se týče zahrady, nestačili jsme
sklízet. Určitě by Vám o všem rozzářeně vyprávěl u oblíbeného
pivka. Dokud na něj budeme vzpomínat, bude stále mezi námi.
Děkuji.
Martina Lukačinová Janovská

UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění si ČEZ Distribuce dovoluje požádat
vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a
spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (dále jen „zásah“).
ZÁSAH PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DO 15. LISTOPADU TOHOTO ROKU.
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení
takto:
- u nadzemního vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V) AC: a) u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup
osob, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů 2 m a od izolovaného a kabelového vedení 1,5 m; b) u stromů
a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a od
izolovaného a kabelového vedení 1,5 m
- u nadzemního vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV AC včetně: a) u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt, musí
být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů 3,5 m, od izolovaného vedení 2,5 m, od kabelového vedení 1,5 m; b) u
stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a
kabelového vedení 1,6 m
- u nadzemního vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV AC včetně: a) u stromů a jiných porostů, na které lze
vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového vedení 4,5 m; b) u stromů a
jiných porostů, na které nelze vylézt, musí být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového
vedení 3 m
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti
od vodičů pod napětím uvedené v ČSN EN 50110-1. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje ani ořezané
větve dřevin při pádu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo
hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotek s vedením. Zásah, při kterém by mohla být ohrožena bezpečnost osob a
bezpečnost a funkčnost zařízení distribuční soustavy, můžete provést pouze se souhlasem společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
Pokud ve shora uvedené lhůtě neprovedete zásah, vstoupí společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o., na dotčené pozemky a provede
zásah s tím, že vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená dřevní hmota bude uložena v celých délkách do
jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném pozemku, mimo komunikace
budov, plotů apod.
V zákonem vymezených případech je nutné před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat povolení
dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
Za spolupráci děkuje ČEZ Distribuce a.s.

POHÁDKOVÝ LES 2015
Hurá a je to opět tady! Letos již po čtvrté!
Srdečně zveme všechny malé i velké návštěvníky do pohledského Pohádkového lesa na start 4. ročníku. Na všechny se těší
pohádkové postavičky, vodní víly, lesní strašidla, podzemní i nadzemní bubáci a spousta jiných pohádkových bytostí.
Start bude v sobotu 26. září, stejně jako v předchozích letech, u rybníku Jeliňák. Na start můžete přicházet od 13.00 do 15.00 hodin,
odkud se bude vycházet opět v časových intervalech. Na setkání s vámi se těší na pohádkové trase dlouhé cca 2,5 km pohádkové
bytosti vám dobře známé i zcela nové a samozřejmě na všechny čeká spousta překvapení a úkolů.
V cíli na děti i dospělé čekají odměny i zábavný program, jehož začátek bude upraven podle příchozích návštěvníků z pohádkové
trasy.
Radíme – vzít si svačinu, pevnou obuv, dětem špekáčky, které si budou moci v cíli opéct, v případě trošku nepříznivého počasí
pláštěnku a úsměv. Trasa bude v některých místech pro kočárky hůře sjízdná, ale odvážnější to určitě zvládnou.
Cena vstupného je jednotná - 30 Kč za dospělého i každé soutěžící dítě.
Pohádkový les vzniká za finanční a materiální podpory obce Pohled, ale především za účasti a podpory spousty nadšenců,
jednotlivců a členů obecních spolků, kterým předem za jejich účast a pomoc děkujeme.
Pokud čte tyto řádky ještě někdo, kdo má chuť zúčastnit se Pohádkového lesa v některé z rolí, prosím, kontaktujte nás co nejdříve na
tel. čísle 603 518 815, moc rádi rozšíříme naše řady.
V případě deštivého počasí sledujte webové stránky obce Pohled www.obecpohled.cz, v sobotu 26. září do jedenácti hodin, kdy bude
nejdéle do této doby uveřejněna informace o tom, zda se akce koná či nekoná.
Za organizační tým

Yvonna Kršková

PROMĚNY OBCE
V červnu jsme oslavili 750 let od založení obce. Od předchozích oslav v roce 1965 tedy uplynulo již 50 let. Za tu dobu se obec
proměnila k nepoznání. O tom jsme se ostatně mohli přesvědčit na několika výstavách fotografií. I když některé změny nebyly
k lepšímu (např. případ koupaliště), většinou naše obec vypadá lépe a také životní úroveň se zlepšila. Nahlédneme-li do dat ze
sčítání lidu domů a bytů v roce 1970, dozvíme se například, že v obci bylo sečteno 185 televizorů, 154 chladniček, 126 vysavačů a 36
kuchyňských robotů. Zní to velmi úsměvně, ale již sám fakt, že se tyto věci vůbec sčítaly, svědčí o tom, že tehdy nebyly
samozřejmostí, ale něčím, co neměl
každý. Elektrickou pračku (tedy ne
85+
automatickou, ale vířivou pračku na
2014
80-84
1970
elektřinu) mělo pouze 168 bytů,
75-79
kuchyňskou linku pak pouze 15 bytů.
V roce 1970 bylo hlášeno v obci 842
70-74
obyvatel, při sčítání v roce 2011 již
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jen 743. Zato počet domů se stále
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zvyšuje. V roce 1960 bylo sečteno
55-59
177 obydlených domů, o deset let
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později 197 domů a v roce 2011 již
226 trvale obydlených domů. Na
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jednoho obyvatele tedy dnes připadá
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mnohem větší obytná plocha než
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před padesáti lety.
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Obyvatelstvo však bylo v roce 1970
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mladší. O tom svědčí připojený
obrázek. Jedná se o graf nazývaný
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„strom života“, který se obvykle
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vytváří pro porovnání věku žen a
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mužů. My jsme pomocí stromu života
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VĚK
struktura
obyvatel zůstala stejná, byly
Počet obyvatel ve věkové skupině v roce 1970
Počet obyvatel ve věkové skupině v roce 2014
by i větve stromu na obou stranách
stejně dlouhé a strom by byl
souměrný. Na obrázku je ovšem patrné, že tomu tak není. Například věková skupin 15-19 let tvořila v roce 1970 více než 8 %
obyvatel, zatímco v roce 2011 jen necelá 4 %. Naopak obyvatel ve věku 35-39 bylo v roce 2011 zastoupeno téměř 10 % a v roce
1970 pouze 4 %. Obyvatelstvo ve starších věkových skupinách má nyní mnohem větší zastoupení, než tomu bylo před padesáti lety.

◦•● ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY ●•◦
■ Na úvod se s vámi podělíme o snímek z konce školního roku 2014/2015: Horní řada zleva: pí učitelka Miroslava Šíchová, Johana
Pavlíčková, Jiří Neuwirth, Veronika Sedláková, Pavel Janák, Natálie Čiháková, Jakub Svoboda, pí učitelka Leona Štrálová. Prostřední
řada zleva: Pavel Peňáz,
Anna
Neubauerová,
Amálie Váchová, Lukáš
Veverka,
Aneta
Ledvinková,
Vojtěch
Sedláček, Ellen Šiknerová,
David
Tvrdík,
Jakub
Moučka, Roman Merunka.
Spodní
řada
zleva:
Karolina Mišurová, Emma
Astrid Císařová, Daniela
Šimková, Barbora Břízová,
Daria
Vaňková,
Vojta
Janák, Kristýna Hořínková,
Adam
Hejkal,
Lukáš
Nedvěd.
■ V dubnu 2015 jsme
s dětmi
opět
zahájili
plavecký kurz, již podruhé
v tomto školním roce.
■ V květnu si děti procvičily
svoje znalosti o požární
ochraně, kdy k nám zavítali
hasiči z Havlíčkova Brodu.
■ Shlédli jsme také několik
divadelních představení a
to nejen v mateřské škole.
V červnu jsme se těšili na
hranou pohádku venku na
zahradě před mateřskou školou. Bohužel počasí nám nepřálo, ale o pohádku jsme nepřišli - herci nám ji zahráli v zámecké tělocvičně.
Proto touto cestou děkujeme za poskytnutí prostor panu Zázvorkovi.

■ Jednu červnovou noc jsme jako již tradičně strávili přespáním v mateřské škole, tentokrát za účasti rekordního počtu 20 dětí, který
nás velice potěšil.
■ 20. června proběhly v Pohledu obecní oslavy, kterých se svým vystoupením zúčastnily i naše děti. Přípravy nebyly vůbec
jednoduché, děti však poctivě trénovaly každou volnou chvilku, a tak se nám podařilo vše zvládnout.
■ V tomto školním roce navštěvovalo školku 8 předškoláků, pouze 4 nastoupili do základních škol, 1 do přípravné třídy a 3 děti mají
odklad školní docházky. Nový školní rok jsme zahájili s 25 dětmi, kterým hned začal podzimní plavecký kurz.

◦•● Z ČINNOSTI SPOLKŮ ●•◦
HASIČI
Od posledního vydání Pohledských listů se
toho událo opravdu hodně.
■ Při oslavách 750. výročí založení obce
Pohled jsme se zúčastnili slavnostního
průvodu obcí. V průvodu šlo 16 hasičů a
hasiček v uniformách a družstvo mladších
dětí v soutěžních dresech. Naši členové měli tu čest nést nové
obecní symboly, tvořili čestnou stráž a pokládali věnec
k pomníku padlých 1. světové války. Po celou dobu jsme na
dálku fandili družstvu starších dětí a jejich vedoucím, kteří se
oslav nemohli zúčastnit kvůli postupu do krajského kola hry
Plamen, které se ve stejný den konalo v Třešti. Dosavadní
úspěchy z podzimního, obvodového a okresního kola korunovaly
děti krásným 5. místem z 10 nejlepších z celého kraje Vysočina,
což je obrovský úspěch.
■ V pátek 26. června jsme ve spolupráci s obcí Pohled
uspořádali první ročník nočního poháru v požárním útoku
dospělých, kterého se zúčastnilo 21 mužských a 9 ženských
družstev. Letos se nad námi počasí slitovalo a soutěžící i diváci
si mohli užít příjemnou vlahou letní noc. Pohledský A tým obsadil
2. místo, Béčku patřila bramborová medaile. Po třech letech
obnovené družstvo žen skončilo na 6. místě.
■ Červencové svátky patřily už tradičně cyklovýletu pro děti,
který pořádáme společně se SRDP. Letos byla opět základna
v kempu Velkopařezitý v Řásné u Třebíče. O pouti jsme zajistili
parkoviště u areálu Sv. Anny.
■ Sváteční uniformy dostaly ještě jednu příležitost k provětrání, a
to první srpnovou sobotu, kdy jsme se zúčastnili slavnostního
průvodu Přibyslaví pořádaného u příležitosti oslav 140. výročí
založení SDH Přibyslav.
■ Poslední tři závody dětské ligy zajímavě zamíchaly výsledky
ve starší kategorii. Našemu Áčku se nakonec po sečtení
výsledků celého ročníku podařilo obhájit loňské prvenství, Béčko

skončilo sedmé. Družstvo mladších mělo už před posledním
závodem ve Ždírci nad Doubravou jisté zlaté medaile – za
bodové hodnocení v úvodních čtyřech závodech se jim podařilo
získat obrovský náskok před soupeři. Ve všech pěti kolech
startovalo v každé kategorii kolem třiceti družstev, takže dva
putovní poháry putující pro letošek do Pohledu jen potvrzují
výbornou formu, kterou jsme v právě ukončené sezóně měli.
■ Muži mají za sebou spoustu soutěží. Áčko letos absolvovalo
už 9 pohárů a 9 kol HB Rebel ligy, Béčko 7 pohárů. Z pohárů si
nejvíc ceníme výsledku z noční soutěže v Habrech, kde Áčko
skončilo v konkurenci 28 družstev sedmé. Rekordní čas (18,86
sec) a rekordní umístění v lize si kluci přivezli z Olešné, kde jim
patřilo 8. místo z 23 družstev. V lize v rámci letošní sezóny
neměli ani jeden neplatný pokus a většinou se pohybují kolem
poloviny startovního pole. Na těchto výsledcích mají podíl i kluci
z SDH Stříbrné Hory, se kterým jsme navázali dobrou
spolupráci. Kompletní výsledky najdete na našich internetových
stránkách http://sdhpohled.webnode.cz .
■ Díky novému veliteli bylo letos obnoveno soutěžní družstvo
žen, které se zúčastnilo už 4 soutěží. V Jilemníku patřilo
pohledským ženám dokonce 1. místo ze 7 týmů. Ve družstvu
postupně dochází ke generační výměně, jednotlivé posty v útoku
začínají obsazovat mladé nadějné závodnice, takže soupeřky
budou mít brzy důvod k obavám.
■ A co nás čeká v nejbližší době? Muži a ženy se zúčastní
soutěže pořádané v rámci Dne hasičů v Havlíčkově Brodě a
letošní sezónu zakončí na Václavském poháru v České Bělé.
Děti čeká poslední letošní soutěž (závod požárnické
všestrannosti) první říjnovou sobotu. S některými našimi členy se
můžete na konci září potkat v Pohádkovém lese. Na sobotu 17.
října připravte před vaše domy všechno nepotřebné železo –
tradiční podzimní sběr proběhne od 8 hodin.
Aneta Kudlová

Snímek úspěšných týmů, zleva: Jiří Tecl, Leona Pátková, Eliška Jůzlová, Jan Šidlák, Lenka Freudenreichová, Jakub Vašíček,
Aleš Polívka, Tereza Teclová, Sára Líbalová, Monika Ondráčková, Jakub Vopršal, Bára Langpaulová, Jan Eis, Adéla
Langpaulová, Aneta Kudlová. Sedící zleva: Vítek Pavlíček, Anna Kalinová, Míra Krpálek, Nikola Teclová, Daniel Lacko, Adéla
Hejkalová, Hana Jůzlová, Leona Štrálová

TJ SOKOL POHLED
■ Letos proběhla malá kopaná pod
patronací Petra Veselky. Z důvodu malé
účasti týmů se její termín posunul na
pouťový víkend. Při účasti 14 týmů získalo
prvenství
mužstvo
Malého
Berlína
s hokejovým mistrem světa Tomášem
Rolínkem a „futsalovým Messim“ Romanem
Marešem.
■ O pouťovém víkendu se pak na hřišti uskutečnily dvě zábavy.
V pátek zahrály kapely Gufero a Richtig a v sobotu skupina
Airback. Dorazilo kolem 500 lidí, za což jsme moc rádi a
děkujeme vám.
■ 1. 8. 2015 se na pohledském hřišti premiérově uskutečnila
fotbalová svatba. Své ANO si ve fotbalové brance řekli
pohledský trenér Petr Veselka a Edita Palkovičová. Přejeme jim
mnoho štěstí na společné cestě životem.
A tým
Od začátku letní přípravy jsme se potýkali s nedostatkem hráčů.
Potencionální posily nedostaly svolení svých klubů k hostování
nebo byly jejich ceny neskutečně přemrštěné. Odehráli jsme
přátelská utkání, která vyvrcholila dvěma pohárovými zápasy.
V neděli na pouť přijely bétřídní Štoky a odjely s porážkou 6:2. O
týden později k nám zavítala Přibyslav, která hraje krajský

přebor. Po první půlce to bylo z naší strany na ručník (0:3). Po
domluvě v kabině a prostřídání hostujících hráčů svítil na tabuli
po 90 minutách výsledek 4:4. Šlo se na penalty – tu rozhodující
vsítil kapitán Petr Slanař a mohli jsme slavit postup do jarního
semifinále.
Tvrdý pád na zem přišel v úvodních zápasech sezóny. Prohry ve
Věžnici (3:0), s Ledčí (2:6) a v Polné (7:0) srazily náš tým na
samé dno tabulky. Poté jsme 3x remizovali - Luka (3:3), Leština
(0:0) a naposledy Habry (1:1). Tyto výsledky naznačují zlepšení,
na kterém ale musíme dál tvrdě pracovat. Máme 4 hráče
zraněné a tak musí nastupovat hráči ze staré gardy, za což jim
moc děkujeme. Je vidět, že jim není lhostejný osud pohledského
fotbalu, když je A tým v krizi.
B tým
Situace je obdobná jako v Áčku. Málo, nebo spíše vůbec se
netrénuje a podle toho to vypadá. Prioritou je zachránit Áčko v A
třídě, za B tým by měli nastupovat mladí hráči a sbírat
zkušenosti.
Žáci a dorost
zahájili sezonu dobrými výsledky a vypadá to, že by kluci mohli
být konkurenceschopní a mohlo by se jim dařit. Jen tak dál.
Jan Růžička ml.

STARÁ GARDA
Veteráni odehráli pouťové
utkání ve Veselém Žďáře
proti místní staré gardě a
prohráli
5:4.
Poslední
prázdninový víkend od 27.30. 8. se veteráni zúčastnili
v počtu 13 členů tradičního
soustředění,
tentokrát
v Hartvíkovicích
u
Dalešické
přehrady.
Soustředění bylo zaměřeno
na
propracování
herní
taktiky (karty), zvýšení
odolnosti
otužováním
(koupání
v Dalešické
přehradě), zkoušce citu a
trpělivosti
(minigolf
Snímek účastníků turnaje veteránů, horní řada zleva: Zbyněk Sobotka, Lukáš Šikner, Daniel Jůzl,
v kempu Wilsonka), na
Petr Veselka, Pavel Pokorný, Pavel Klement, Milan Klement.
dechová
cvičení
Dolní řada zleva: Jan Moučka, Roman Merunka, Libor Mareš, Jaroslav Pokorný, Petr Mach.
(procházky do kempu a
návraty s pivní zátěží do strmých kopců na ubytovnu za denního i nočního světla), na fotbalové zápasy a samozřejmě na dodržování
stravovacího a pitného režimu. Horko bylo nemilosrdné, vyloženě vysušovalo, holt Morava je Morava. Zvláštní poděkování
zúčastněných patří kuchařům Petru Machovi za masové speciality a Janu Moučkovi za bramborové pochoutky. Všichni veteráni se
vrátili bez újmy na zdraví a psychice a tímto děkují manželkám a přítelkyním za toleranci jejich nepřítomnosti v rodinném či jiném
kruhu.
TURNAJ VETERÁNŮ V POHLEDU OVLÁDLA DLOUHÁ VES
V sobotu 12. 9. se odehrál na hřišti v Pohledu turnaj veteránů - II. ročník Memoriálu Jiřího „Jandy“ Janovského. Turnaje se zúčastnila
mužstva Pohledu, Dlouhé Vsi a České Bělé. Hrálo se na celé hřiště, přičemž zápas trval 2x30 minut. Výsledky zápasů: Pohled –
Dlouhá Ves 2:4, Dlouhá Ves – Česká Bělá 3:3, Pohled – Česká Bělá 3:1. Konečné pořadí: 1. Dlouhá Ves, 2. Pohled, 3. Česká Bělá.
Individuální ocenění získal nejlepší střelec Petr Benc z týmu České Bělé, který střelil všechny 4 góly svého týmu. Jako nejužitečnější
hráč byl oceněn brankář Dlouhé Vsi Aleš Čapek.
Milan Klement

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
■ Výbor ČZS děkuje všem členům, kteří pomohli při přípravě a úklidu červencové výstavy květin. Výstavu letos
navštívilo 1353 platících osob, z toho 162 dětí.
■ Na poslední výborové schůzi již bylo rozhodnuto o termínu zahájení moštování. Letos se začne v sobotu 26. září a
moštování bude pokračovat každou sobotu, pravděpodobně až do konce října. Cena za 1 litr moštu zůstává pro členy
ČZS Pohled symbolická – 1 Kč. Cizí zájemci zaplatí 4 Kč za litr moštu. Pro případné zájemce o moštování ještě

připomínáme, že jablka pro tento účel mají být co nejčerstvější. Pokud jablko leží dlouho pod stromem, začne měknout a moučnatět,
lisování je pak obtížnější a výtěžnost moštu je nižší.

Z ČINNOSTI ČERVENOKŘÍŽÁKŮ
■ Na konci školního roku, se začátkem prázdnin jsme pro děti
z našeho kroužku uspořádali velké opáčko, které se týkalo
všeho, co jsme se za půl rok naučili. Zkouška se skládala
z telefonních čísel, poloh, obvazové techniky a lidského těla.
Po úspěšném složení zkoušky na děti čekalo vysvědčení a
sladká odměna.
■ Začátek školního roku jsme i my červenokřížáci z Pohledu
zahájili vynikající akcí Volnočasových aktivit, která se konala 1.
9. 2015 od 14 hodin na náměstí v Havlíčkově Brodě, kde jsme
zastupovali Český červený kříž. Účastníci si mohli u našeho
stánku vyzkoušet chůzi s opileckými brýlemi, kardiopulmonální
resuscitaci, dále si mohli nechat namaskovat jakékoliv zranění
a pro děti nechyběly obrázky, které si mohly vymalovat přímo
na místě. Na náměstí byly k vidění mažoretky ze Šlapanova,
hasiči z Perknova, havlíčkobrodské loutkové divadlo a mnoho
dalších.
■ 4. 9. 2015 se v Havlíčkově Brodě v parku Budoucnost konal
8. ročník charitativní akce Běh naděje. I zde jsme pomáhali
s organizací.
■ Další projekt, kterého jsme se také zúčastnili, se konal 10. 9. 2015 na havlíčkobrodském náměstí v rámci Světového dne první
pomoci. Při něm jsme se pokusili o rekord v provádění resuscitace bez přestávky na pěti resuscitačních modelech, s co největším
počtem resuscitujících, a to od 9:00 do 15:00. Tohoto úspěchu se nám podařilo dosáhnout a bude tedy zapsán do Knihy rekordů.
■ První poprázdninová schůzka se konala v pátek 11. 9. 2015, kde jsme s dětmi oprášili znalosti, které jsme se prozatím naučili.
Zopakovali jsme telefonní čísla, lidské tělo i polohy.
Další akce, které se budou konat v nejbližší době:
19. 9. 2015 Půlmaraton v Havlíčkově Brodě – pomáháme se zdravotnickým dozorem na trati
23. 9. 2015 se přijďte podívat a na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je, cítit se jinak – vyzkoušet si gerontooblek nebo opilecké brýle.
Tato akce se koná v parku Budoucnost – Senior Point Havlíčkův Brod (AZ Centrum) od 13:00 do 15:30 hodin.
Za ČČK Pohled Aneta Eisová

SRDP
■ 4.7. – 7.7. 2015 – Cyklovýlet Řásná.
Také letos jsme spolu s SDH zorganizovali pro děti cyklovýlet do okolí Telče a Třeště. Letos se ho zúčastnilo 26 dětí a 10 dospělých.
Skupina starších dětí navštívila město Slavonice dále pokračovala až za hranice do Rakouska. Všichni účastníci si výlet zpestřili
prohlídkou se strašidly na hradě Roštejn. Ubytováni jsme byli opět v autokempu Velkopařezitý, kde pro dětské účastníky připravili
dospěláci soutěže, opékání špekáčků, nechyběla ani stezka odvahy. Děkujeme všem dospělým, kteří se o děti v rámci cyklovýletu
starali, a rodičům, kteří nám pomohli s odvozem dětí a kol na cyklovýlet.
■ 20. 6. se naše sdružení v hojném počtu zúčastnilo oslav 750 let obce Pohled spojené se srazem rodáků. Děkujeme všem, kdo se
připojili ke slavnostnímu průvodu a dále všem, kdo pomohli při organizaci. Lukášovi Ondráčkovi a Anetě Eisové děkujeme za předání
dárků panu starostovi a paní Dvořákové a Langerové za pomoc při přípravě výstavy na faře.
■ Připravované akce na podzim 2015 :
- 19. 9. 2015 – Celodenní zájezd do zábavního parku pro děti i dospělé „Mirákulum“ v Milovicích - odjezd v 7:30 od zastávky
v Pohledu. Cena: děti zdarma, členové SRDP 100 Kč a ostatní dospělí 150 Kč. Zájezd ještě není zaplněn, proto se zájemci mohou
hlásit u p. Ondráčka tel. 721 462 109 a u p. Šidláka tel. 724 025 505.
- listopad – Putování za světýlkem, pletení z pedigu
- prosinec – Mikulášská besídka
■ Vždy první sobotu v měsíci probíhá sběr starého papíru u brány fotbalového hřiště v Pohledu od 9:00–10:00. Nejbližší termíny
sběru: 3. 10., 7. 11. a 5. 12. 2015.
Jiří Ondráček

MYSLIVECKÝ SPOLEK POHLED
Jelikož před 2 lety vešel v účinnost nový občanský zákoník, který přesně popisuje a určuje činnost každého
spolku, začal výkonný výbor na jeho základě pracovat na nových podkladech a materiálech pro vznik a
činnost našeho mysliveckého spolku. Jednou ze změn je i název – Myslivecký spolek Pohled z.s.
V pátek 11. 9. 2015 proběhla ustanovující schůze Mysliveckého spolku Pohled z.s. Na této schůzi, které se
účastnilo 27 členů z 29, jsme schvalovali nový název, stanovy, provozní řád a směrnice. Dále jsme volili
nový výkonný výbor, kontrolní komisi a rozhodčí komisi. Počet členů výkonného výboru, do té doby
5členného, jsme zvýšili na sedm. Momentálně ho tvoří Jiří Polák (předseda), Josef Nimmertondl
(místopředseda), Ing. Ladislav Petrik (ekonom), Ing. Oldřich Vopršal (myslivecký hospodář), Jiří Zachariáš
(kynologický referent) a novými členy se stali Luboš Neubauer a Jiří Polreich. S formulováním stanov a na
hladkém průběhu schůze se velkou měrou podílel Mgr. Jiří Němec.
Pro náš myslivecký spolek pomalu začíná období honů a blíží se také dvě velké akce – výlov Simtanského rybníka a poslední leč ve
Stříbrných Horách (viz Infokoutek), na které jste srdečně zváni.
Jiří Polák

KLUB DŮCHODCŮ
■ Léto je za námi, dětem začala škola a nám pravidelné schůzky. Do našeho programu máme na podzim začleněný kratší výlet.
Dostali jsme tip na zrenovovaný zámek Valeč nedaleko Třebíče. Takže 30. 9. 2015 vyjedeme na výlet. Kromě zámku Valeč se krátce
zastavíme v pivovaru Dalešice (natáčel se zde film Postřižiny) a pak se porozhlédneme po Třebíči (katedrála, židovské město). Na
tento výlet zveme i nečleny klubu. Přesné informace budou vyvěšeny v nástěnce klubu u obecního úřadu.
■ Ještě se vrátíme k oslavám 750 let založení obce. Zastupitelé obce nás požádali, tak jako všechny další spolky, o výpomoc při
zařizování oslav. Našemu klubu připadl úklid klubovny hasičské zbrojnice, pomoc při umývání oken na faře, služba při výstavě
fotografií a příprava sladkého pohoštění. I přes deštivé počasí proběhl celý připravený program, důstojný průvod obcí, posvěcení
obecní vlajky a znaku, přičemž odpolední příjezd místních úspěšných mladých hasičů ze soutěže byl i na slzičky.
Marie Machová

PUTOVÁNÍ PO POHLEDSKÝCH KŘÍŽCÍCH II.
V minulém povídání jsme skončili v Pohledu u křížku u
Tonnerů s tím, že jsme se rozhodli odolat vůním obědů
linoucím se z pohledských kuchyní a se svačinkou
v batůžku pokračovat směr Svatá Anna. Od Tonnerů jsme
se rozhodli překonat řeku Sázavu normálně po lávce, do
žádných hrdinství jsme se raději nepouštěli, protože jsme
věděli, že polovinu trasy máme ještě před sebou. První
křížek, u kterého jsme se zastavili, byl na vršku Kalvárie,
který byl osazen farníky na čele s Novotnými poměrně
nedávno. Zde jsme si připomněli ponurý příběh o Rudolfu
Osobovi, dvojnásobném vrahovi, a pokračovali kolem
Hauptmanova křížku (u Sedláků), obnoveného křížku u
vodárny k velkému dřevěnému kříži u Svaté Anny, v místě
bývalého morového hřbitova zřízeného při morové
epidemii, která postihla Pohled v roce 1772. Odtud jsme
pokračovali svatoanenským lesem k osamělému křížku,
který můžete vidět i ze silnice první třídy I/34, ještě před
autobusovou zastávkou nad Krátkou Vsí. (Jediný křížek,
který jsme při našem putování minuli, byl ten u odpočívadla
nad firmou Dvořák, který kdysi vymezoval hranice pozemků jednotlivých sedláků). K tomuto osamělému křížku vedla strastiplná cesta
lesem a houštinou, ale opět jsme zde mohli obdivovat, jak hezky se o jeho obnovu postarali pánové Novotní. Dál jsme se přesouvali
husím pochodem podél silnice (za to, že jsme se nebrodili kvanty odpadků, bychom měli poděkovat pohledským Sokolům, kteří právě
v tomto úseku prováděli úklid v rámci akce Čistá Vysočina) a zastavili se u obnoveného velkého litinového kříže na kraji lesa nad
Krátkou Vsí. Z kopečka jsme již nedočkavě vyhlíželi vyhlášenou restauraci pana Břízy, nejzazší bod naší výpravy, kterého jsme
dosáhli kolem 14 hodiny. Zde jsme byli nuceni si v dostatečné míře různou formou doplnit energii, abychom zvládli i zpáteční návrat
domů. Asi za hodinu jsme vyrazili. Kolem samoty u Mrkvičků, lesem, směrem k samotám Svaté Anny a dál, k monumentálnímu
krajinnému prvku – Sommerovu křížku na Slavičím vrchu, který obklopují dvě mohutné lípy a obrovský lán pole. To nebylo nijak
mokré, a tak jsme se k lípám bez okolků vydali. Dříve
tudy samozřejmě vedla slušná polní cesta až do
Simtan. My jsme však u lip zahnuli směrem doprava,
k hrázi rybníka pod svatoanenskou hájovnou. Odtud to
bylo už jen pár kroků do kopečka dalšímu křížku,
zvanému Pátkovu. Ten leží na další bývalé spojnici
mezi Svatou Annou (poutním areálem) a Simtany.
Odtud již byla v dohledu malebná vesnička. Při
pohledu na ní mnohým poposkočilo srdce, neboť jsme
již byli notně ucaprtaní a humna byla již v dohledu.
Kopeček do vsi jsme málem seběhli a zastavili se až u
simtanské kapličky a křížku. Zde jsme se zvěčnili
(fotoaparáty) a pokračovali k již poslednímu zastavení
naší strastiplné cesty, které se nacházelo ve svahu
nad Simtanským rybníkem, nad silnicí směr Pohled.
Froncův křížek, několikrát povalený a zdemolovaný
opět pomohli opravit pohledští farníci. Zde jsme naši
výpravu ukončili, poděkovali si za výdrž a různými
cestami se vydali do svých domovů. Při této výpravě
jsme ušli asi 23 km a prošli kolem 11 křížků
obnovených nebo nově osazených rodinou Novotných
a členy pohledské farnosti. Málokterá obec se jistě může pochlubit tím, že se počet těchto drobných sakrálních památek na jejím
katastru zvyšuje. Za to jim patří velký dík. Vzpomínka s poděkováním patří i pohledským kronikářům Františku Hladíkovi a Josefu
Pokornému, kteří o jednotlivých křížcích nashromáždili množství informací, z nichž jsme mohli během putování čerpat a všechny si je
u jednotlivých zastávek připomenout. Co říct závěrem, putování se vydařilo, a proto věříme, že se zjara vydáme na další putování,
vstříc novým zážitkům.
Martina Bořilová
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