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Čtvrtletník

15. června 2016

Milí spoluobčané,
je až k nevíře, jak rychle ten čas letí. Přesně před rokem jsme dokončovali přípravy oslav 750. let obce Pohledu, doufali, že se
všechno vydaří, včetně počasí. Na zimní bundy v červnu vzpomínají mnozí ještě dnes, určitě
určitě také na liják, který se zcela podle
zákonu schválnosti spustil v okamžiku, kdy končila dopolední slavnostní mše a spolky, občané a hosté se řadili do
slavnostního průvodu. Také si jistě rádi vzpomeneme na divadelní přestavení
přestavení Klauniky, do kterého
kterého herci zapojili
zapojili téměř všechn
všechny
chny
diváky,
diváky, kteří díky don Quijotovi získali řadu nových přezdívek. Možná si ještě stále vaříte kávu do hrníčků
hrníčků s pohledskými
motivy, sem tam si prolistujete výroční brožurou nebo si zahrajete pohledské pexeso.
pexeso. Letošní léto bude o poznání
poznání poklidnější.
Čeká nás tradiční svatoanenská pouť, prázdniny a dovolené, nejspíš také další horké a suché léto. Ať už při tom nadcházejícím
jisté.. Ať
pravém letním tlení budete vzpomínat na cokoli a přemítat o čemkoli, jedno je jisté
chceme nebo ne, stávají se z nás všech pohledští pamětníci. Protože ten čas tak rychle
letí.
Vaše redakce
◦•● INFOKOUTEK ●•◦
ANEB CO SE CHYSTÁ V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ
● Obec Pohled zve občany na zasedání zastupitelstva obce,
které se uskuteční ve čtvrtek 23 6. od 18:00 v klubovně hasičské
zbrojnice.

● Mateřská škola v
Pohledu
bude
o
prázdninách uzavřena v termínu od 25. 7. do 31. 8.

● V pátek 24. 6. se pořádá SDH Pohled na prostranství ve
středu obce druhý ročník nočního poháru v útoku
dospělých. Přijďte podpořit naše hasičské týmy.

● Bohoslužby u Svaté Anny se uskuteční v úterý 26. 7. o
„malé pouti“ dopoledne v 10:00 a odpoledne v 17:00. Mše svaté
o „velké pouti“ v neděli 31. 7. se u sv. Anny uskuteční v 7:30,
9:00 a v 10:30.

● V sobotu 25. 6. pořádá SRDP ve spolupráci s ostatními
složkami obce Pohled velké dětské odpoledne. Srdečně
zveme děti i dospělé do středu obce, kde dětský den ve 14:00
vypukne.
● Stále pokračuje sběr starého papíru pořádaný SRDP, a to
vždy první sobotu v měsíci - 2. 7.; 6. 8.; 3. 9. a 1. 10. před
branou fotbalového hřiště od 9:00 do 10:00.
● V neděli 10. 7. se na pohledském fotbalovém hřišti uskuteční
od 14:00 Speedyho zábavné odpoledne s Metropolitní pro
rodiny s dětmi provázené moderátorem a dětským animátorem.
Připraven je dětský program – malování na obličej, výtvarný
koutek, textilní dílnička, karaoke, soutěže o ceny, dále skákací
hrad. Občerstvení zajištěno.
● Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven vedle
kadeřnictví v Pohledu a v Simtanech na návsi v pátek 15. 7. od
12:00 hod. do pondělí 18. 7. do 8:00 hod. Do tohoto kontejneru
patří nábytek, matrace, koberce, linolea, textilie, boty, lyže,
sáňky, boby, kola, dveře, záchodové mísy, umyvadla, keramika
a podobný odpad. Nepatří sem stavební suť, nebezpečné
odpady, bioodpad, plasty, papír nebo odpad, který patří do
směsného komunálního odpadu, a tedy do klasické popelnice.

● TJ Sokol Pohled srdečně zve na pouťové taneční zábavy,
které se uskuteční v pátek 29. 7. s kapelou Baron Beat a
v sobotu 30. 7. se skupinou Vosa na pohledském fotbalovém
hřišti. Začátek akcí je vždy v 20:00.
● TJ Sokol zve všechny příznivce fotbalu na turnaj v malé
kopané, který se uskuteční v sobotu 30. 7. na pohledském
hřišti.
● 44. ročník tradiční výstavy květin se koná ve dnech 30. –
31. 7. v prostorách pohledského zámku, vždy od 8:00 do 17:00.
● SRDP pořádá v neděli 4. 9. zájezd do Znojma a okolí pro děti
i dospělé. Hlásit se můžete u p. Ondáčka tel. 721462109 nebo u
p. Šidláka tel. 724025505, nejpozději do 18. 9. 2016. Cena
výletu je pro nečleny SRPD 150 Kč, pro členy 50 Kč.
● V neděli 11. 9. pořádá SDH Pohled na prostranství ve středu
obce v Pohledu závěrečné kolo dětského turné v útoku.
● Ve dnech 17. 9., 22. 10., a 10. 12. pokračuje v klubovně
hasičské zbrojnice kurz první pomoci pro dospělé
organizovaný OS ČČK Havlíčkův Brod. Kurz vedou Mgr. Jana
Kudlová a Ilona Loužecká, DiS.

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 24. března 2016
Zastupitelstvo obce schválilo:
● hospodaření a plnění rozpočtu obce
Pohled za čtyři čtvrtletí r. 2015, rozbor
hospodaření příspěvkové organizace obce
– Mateřské školy Pohled za čtyři čtvrtletí r.
2015 a zároveň schválilo převod
hospodářského výsledku r. 2015 Mateřské
školy Pohled, ve výši 13 853,72 Kč, do
rezervního fondu Mateřské školy Pohled.
Zastupitelstvo obce rozhodlo:
● uzavřít licenční smlouvu o veřejném
provozování mezi OSA - Ochranný svaz
autorský pro práva k dílům hudebním, z.
s., Praha a Obcí Pohled.
● o koupi do vlastnictví obce pozemku p.
č. 613, o výměře 539 m2, vodní plocha,
zamokřená plocha, v k. ú. Pohled, od
soukromé osoby, za dohodnutou kupní
cenu 11 858 Kč. Náklady na pořízení
znaleckého posudku, obstarání podkladů a
sepsání smlouvy, vklad práv do katastru
nemovitostí a daň z nabytí nemovitých
věcí hradí obec (jedná se o část vodní
plochy rybníku Březiňák).
● o realizaci akce Oprava veřejného
osvětlení do místní části obce Pohled –
Simtan, firmou Elektroslužby, spol. s r. o.,
Havlíčkův Brod.
● o realizaci akce Oprava pískovcové
krytiny hřbitovní zdi v Pohledu, firmou KB
Stavební s. r. o., Nové Město na Moravě.
● o realizaci akce Oprava pískovcové
krytiny kamenné zdi v Mateřské škole
v Pohledu, firmou KB Stavební s. r. o.,
Nové Město na Moravě.
● o pořízení Mapového informačního
systému Geosense, webové aplikace, od
firmy Geosense s.r.o., Praha.
● že nejvhodnější nabídkou uchazeče na
veřejnou zakázku, zakázku na služby, na
akci
„Projektová
dokumentace
–
Kanalizace a ČOV Pohled“, je nabídka
uchazeče: Ing. Miloš Charvát - IMC, Velké
Meziříčí, ve výši 1 179 750 Kč (975 00 Kč
bez DPH).
● uzavřít Dohodu o spolupráci při
zpracování
biologicky
rozložitelného

komunálního odpadu, mezi Obcí Pohled
(dodavatel) a Josefem Zbortkem, Krátká
Ves (odběratel).

Ze zasedání 26. května 2016
Zastupitelstvo obce schválilo:
● hospodaření a plnění rozpočtu obce
Pohled za první čtvrtletí r. 2016 a rozbor
hospodaření příspěvkové organizace obce
– Mateřské školy Pohled za první čtvrtletí
r. 2016.
Zastupitelstvo obce rozhodlo:
● o pachtu zemědělských pozemků ve
vlastnictví Obce Pohled, zapsaných na LV
10001, u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu,
Katastrálního
pracoviště
Havlíčkův Brod, v k. ú Pohled: p. č. 94/1,
orná půda, část, 6 676 m2; p. č. 102/6,
trvalý travní porost, část, 520 m2; p. č.
103/19, orná půda, část, 4 844 m2; p. č.
104/2, trvalý travní porost, celý, 382 m2; p.
č. 107/14, trvalý travní porost, část, 2 091
m2; p. č. 107/15, trvalý travní porost, část,
750 m2; p. č. 107/22, ostatní plocha,
ostatní komunikace, část, 698 m2; p. č.
302/48 GP, trvalý travní porost, celý, 988
m2; p. č. 302/48 , trvalý travní porost, celý,
6 109 m2; p. č. 302/49 GP, trvalý travní
porost, celý, 1 500 m2; p. č. 307/1, trvalý
travní porost, část, 6 879 m2; p. č. 307/5,
trvalý travní porost, celý, 3 566 m2; p. č.
356/18, orná půda, celý, 940 m2; p. č.
387/2, orná půda, část, 6 180 m2; p. č.
554/10, orná půda, celý, 906 m2; p. č.
581/5 GP, orná půda, celý, 600 m2; p. č.
645/1, ostatní plocha, ostatní komunikace,
část, 983 m2; p. č. 662, orná půda, celý,
2 431 m2; p. č. 678/4, ostatní plocha,
ostatní komunikace, celý, 805 m2; p. č.
689/1, ostatní plocha, neplodná půda,
část, 2 200 m2; p. č. 705/1, orná půda,
celý, 2 881 m2;
v k. ú. Simtany: p. č. 69/8 GP, orná půda,
celý, 6 600 m2; p. č. 73/2, orná půda, část,
5 628 m2; p. č. 103, trvalý travní porost,
část, 4 041 m2; p. č. 157/5, orná půda,
celý, 815 m2; p. č. 348/3, orná půda, část,
1 288 m2; p. č. 354, orná půda, celý, 874
m2 dle smlouvy, pachtýři OSIVA a. s.,

Havlíčkův Brod (jedná se o pozemky obce
dlouhodobě pronajímané spol. Osiva a.s.).
● o pachtu pozemků, kde je Obec Pohled,
podílovým 18/838 spoluvlastníkem, dle
smlouvy a příloh o zemědělském pachtu,
pachtýři Lesnímu družstvu ve Štokách,
Štoky.
● nabýt úplatně pozemky do vlastnictví
obce v k. ú. Pohled: p. č. 345, 144 m2,
ostatní plocha, neplodná půda; p. č. 382,
ostatní
plocha,
ostatní
122
m2,
komunikace; p. č. 642/2, 6 227 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace; p. č. 642/8,
767
m2,
ostatní
plocha,
ostatní
komunikace; p. č. 678/1, 440 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace; p. č. 685/6,
1 520 m2, vodní plocha, koryto vodního
toku přirozené nebo upravené; p. č. 685/7,
920 m2, vodní plocha koryto vodního toku
přirozené nebo upravené, od České
republiky – Státní statek Jeneč, státní
podnik v likvidaci, Praha, za kupní cenu
146 958 Kč. Znalecký posudek, vklad do
katastru
nemovitostí,
daň
z nabytí
nemovitostí hradí obec (jedná se o bývalou
úvozovou cestu z Pohledu na Bartoušov,
nyní zaniklá).
● uzavřít Smlouvu o zřízení věcného
břemene
–
služebnosti
č.
IP-122007240/001 mezi Obcí Pohled (povinná)
a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín
(oprávněná).
● o proplacení zůstatku dovolené z roku
2015 v počtu čtyř dnů starostovi obce Ing.
Milanu Klementovi, Pohled.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
● Rozpočtová opatření č. 3/2016 a č.
4/2016.
Zastupitelstvo obce udělilo:
● plnou moc Ing. Milanu Klementovi
(starosta obce), k zastupování obce
Pohled (akcionář) na valné hromadě
Vodovodů a kanalizací Havlíčkův Brod, a.
s., Havlíčkův Brod, konané dne 1. 6. 2016.

◦•● CO NOVÉHO V OBCI ●•◦
PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY OBCE
Obec momentálně realizuje následující projekty:
• oprava veřejného osvětlení do místní části obce Pohled
– Simtany, která je podpořena dotací Kraje Vysočina
z Fondu Vysočiny
• oprava pískovcové krytiny hřbitovní zdi v Pohledu, která
je podpořena dotací Kraje Vysočina a dotací
Ministerstva kultury ČR
• výstavba pergoly v mateřské škole, která je financována
z finančních zdrojů obce
• rozšíření vodovodu v obci Pohled, tj. zpracování
projektové dokumentace pro územní řízení a stavební
povolení, která je podpořena dotací Kraje Vysočina
z Fondu Vysočiny

POŘÍZENÍ ZAHRADNÍHO TRAKTORU
Obec v květnu pořídila nový zahradní traktor typ MTD LE 180/92
H za cenu 60 989 Kč na údržbu veřejné zeleně, zejména na

hřbitově, v mateřské škole, na sekání zelených pásů podél
komunikací a jiných ploch, kde větší zahradní obecní traktor
John Deere X 534 nedokázal trávu posekat.

OPRAVA KRYTINY KAMENNÉ ZDI V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Obec provedla opravu pískovcových desek, které tvoří krytinu
kamenné ohradní zdi v mateřské školce. Některé pískovcové
desky byly popraskané, s ulámanými rohy, do zdi zatékalo a
hrozilo sesutí desek. Některé desky byly v minulosti nahrazeny
betonovými výdusky, které nyní byly nahrazeny deskami
z pískovce, došlo také k obnově spár. Opravu provedla firma KB
stavební, Nové Město na Moravě, za cenu 69 580 Kč.

OPRAVA OBECNÍHO ÚŘADU V POHLEDU
Obec v dubnu realizovala projekt Oprava obecního úřadu
v Pohledu, který spočíval ve výměně střešní krytiny a výměně
vstupních dveří do budovy obecního úřadu. Původní krytina
z pálených tašek byla nahrazena plechovou, dále byly vyměněny
okapy a svody. Práce provedla vítězná firma z poptávkového

řízení Klempířství-pokrývačství Miroslav Krejčí Štoky, za cenu
203 560 Kč. Výměnu vchodových dvoukřídlých dřevěných dveří
za plastové provedla firma PKS okna a.s. Žďár nad Sázavou za
cenu 41 050 Kč. Projekt byl spolufinancován z dotace Kraje
Vysočina z Programu obnovy venkova Vysočiny 2016 ve výši
110 000 Kč.

ZIMNÍ ÚDRŽBA 2015/2016
Náklady během letošní mírné zimy 2015/2016 činily 7 623 Kč, z
toho Svatá Anna a Simtany 1 815 Kč, Pohled a Rouštany
5 808 Kč. Náklady za zimní údržbu byly o 8 531 Kč nižší než
v roce 2014/2015.

OPRAVA POVRCHU PĚŠÍ STEZKY V UL. REVOLUČNÍ
Koncem března provedla firma Dvořák, pozemní stavby, Dvorce
opravu povrchu pěší stezky v ul. Revoluční. V šířce 150 cm a
délce 190 metrů došlo k odstranění téměř souvislého trávníku,
který za posledních dvacet let zakryl původní chodník
vybudovaný v polovině 70. let min. století. Současný stav pěší
stezky je dočasný, s ohledem na plánovanou výstavbu vodovodu
v naší obci a s ní spojenými rozsáhlými výkopovými pracemi.
Akce byla hrazena z rozpočtu obce v celkové částce 65 992 Kč.

PROJEKT PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ OBCE POHLED
Obec ve spolupráci s firmou Envipartner, s.r.o. Brno, v květnu
zpracovala a podala žádost o podporu projektu z Operačního
programu životního prostředí 2014-2020. Projekt řeší zpracování
digitálního povodňového plánu, realizaci lokálního výstražného a
varovného systému, tj. digitální vysílací zařízení, bezdrátový
rozhlas v Pohledu, včetně nových hlásičů a reproduktorů a dále
umístění srážkoměru. Rozpočet projektu je 1 628 736 Kč, včetně
projektové přípravy. Pokud bude obec úspěšná a podpora ve
výši 70 – 85 % jí bude na podzim přiznána, proběhne realizace
projektu v roce 2017.

ČISTÁ VYSOČINA 2016
Ve dnech 11. - 24. 4. proběhl již 8. ročník akce Čistá Vysočina,
zaměřené na úklid příkopů podél státních a krajských
komunikací, do které se pravidelně zapojují členové místních
spolků a občané. Letos se zapojilo 59 dospělých a dětí ze spolků
TJ Sokol, SDH, SRDP, MS, ČČK a občané Simtan. Bylo
shromážděno 30 pytlů plastu a 17 pytlů ostatního odpadu, které
odvezla Krajská správa a údržba silnic Havlíčkův Brod.
Zastupitelé obce děkují všem zúčastněním za účast při úklidu
příkopů a ostatních ploch na území naší obce.

ČISTÁ ŘEKA SÁZAVA 2016
V termínu 8. – 10. 4. proběhla s podporou MAS Havlíčkův kraj
akce, ve které se spolky a veřejnost zapojily do čištění břehů
řeky Sázavy od odpadků na území naší obce. Letos se zapojilo
33 dospělých a dětí ze spolků TJ Sokol, SDH, SRDP, MS, ČČK
a občané. Celkem bylo nasbíráno 8 pytlů plastu a 6 pytlů
ostatního odpadu, které odvezlo Povodí Vltavy, závod Havlíčkův
Brod. Zastupitelé děkují všem účastníkům za úklid řeky Sázavy.

NOVÉ OPLOCENÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLCE
V dubnu firma AB ploty ze Žďáru nad Sázavou zhotovila nové
oplocení ve východní části zahrady mateřské školy. Tento plot
nahradil starý, který byl v havarijním stavu a odděloval pozemek
mateřské školy částečně od pozemku paní Růžičkové a dalších
obecních pozemků. Cena oplocení byla hrazena z rozpočtu obce
v částce 32 604 Kč.

SPEEDYHO ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S METROPOLITNÍ
V neděli 10. 7. se na pohledském fotbalovém hřišti uskuteční od
14:00 Speedyho zábavné odpoledne s Metropolitní, určené pro
rodiny s dětmi. Odpolednem provází moderátor a dětský
animátor. Připraven je dětský program – malování na obličej,
výtvarný koutek, textilní dílnička, karaoke, tancování, kvíz,
soutěže o drobné sladké odměny. Dále bude k dispozici skákací
hrad. Občerstvení zajištěno.

****************************************************************************************************************************
◦•● ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY ●•◦
● V dubnu letošního roku proběhl zápis do mateřské školy, bylo přijato 9 dětí.
● V dubnu jsme také podruhé ve školním roce začali jezdit na plavecký kurz.
● V květnu jsme se opětovně účastnili divadelní přehlídky Dospělí dětem, letos jsme naši školku prezentovali s beruškami, které jsou
vystaveny v obchodě U Hladíků.

● Společně s dětmi ze Stříbrných Hor jsme 1. června vyrazili na den dětí do Přibyslavi, na sportovní dopoledne plné písniček a
tančení, přálo nám i počasí a společně jsme si tento malý výlet vlakem užili.
● Samozřejmě nemohlo chybět ani tradiční spaní ve školce, které proběhlo 3. června.
● Pomyslný konec školního roku zakončíme výletem s kamarády ze Stříbrných Hor do ZOO v Jihlavě, snad nám bude počasí přát a
výlet si náležitě vychutnáme.
● Tento školní rok se rozloučíme s 12 předškoláky, kteří od září nastoupí do základních škol v Havlíčkově Brodě a České Bělé.
Přejeme jim úspěšný vstup do 1. tříd a rodičům hodně energie, kterou budou jistě potřebovat.
● Na zahradě mateřské školy se chýlí k úspěšnému dokončení výstavba pergoly – venkovní třídy, na kterou se již všichni těšíme.
● Mateřská škola bude o prázdninách uzavřena v termínu od 25. 7. do 31. 8.
Leona Čermáková

◦•● VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ NAROZENÝCH V ROCE 2015 ●•◦
Vlevo:
manželé
Markovi se synem
Jakubem,
vpravo:
Přemysl
Vajda
s rodiči
Markétou
Štefánkovou
a
Jakubem Vajdou.

V sobotu 2. 4. 2016 se
v klubovně
hasičské
zbrojnice
uskutečnilo
vítání nových občánků
obce
Pohled
narozených
v roce
2015. Deset nových
Pohleďáčků
přivítal
místostarosta
René
Langer,
také
děti
z mateřské školy a
flétnistky
se
svým
programem. I letos
obdrželi
rodiče
malý
finanční
příspěvek,
maminky krásnou
kytičku a dětičky
dřevěný dárek.
Vlevo: manželé
Málkovi s dcerou
Natálií
Vpravo: manželé
Novotní s dcerou
Barborou.

Vpravo:
manželé
Němečkovi
se
synem
Ondřejem
Vlevo:
manželé
Málkovi
se
svými
dvojčátky dcerami
Julií a Žofií.

Vlevo:
nejmladší
miminko
Tereza
Břízová
partnerů
Evy
Hladíkové
a
Miloše
Břízy
Vpravo:
Eva
Neuwirthová a Jiří
Vácha se
synem
Albertem

Manželé Kudlovi s dcerou Simonou

***********************************************************************
◦•● Z POHLEDSKÉ FARNOSTI ●•◦
Římskokatolická farnost Pohled v letošním roce pokračuje v opravě kostela
sv. Ondřeje. Po několika letech se nám podařilo vrátit se do programu
Záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury, který je pro
vlastníka památky velice výhodný a také nevyžaduje finanční podíl obce.
Bude opravena závěrná zeď hlavní lodi nad střechou presbytáře a také
severní strana hlavní lodi. V letošním roce bylo také instalováno nové
elektronické zabezpečení kostela sv. Ondřeje jako ochrana proti nevítaným
návštěvníkům – zlodějům. U sv. Anny byl po dohodě s obcí odstraněn
venkovní oltář postavený v r. 1968. Po desetiletích existence už nebyl
žádnou chloubou. Na jeho místě bude v nejbližší době vybudována
zpevněná plocha z kamene a upraven okolní terén. Rádi bychom vše
dokončili do pouti u sv. Anny na konci července.
Svátek sv. Anny a sv. Jáchyma připadne letos na úterý. Bohoslužby o „malé
pouti“ budou u sv. Anny dopoledne v 10.00 a odpoledne v 17.00. Hlavní
pouť bude následující neděli 31. 7. a mše svaté budou u sv. Anny v 7.30,
9.00 a v 10.30.
Měsíc červen je dobou, kdy děti ve škole prožívají dobu zkoušení a těší se
už na prázdniny, dospělí přemýšlejí, jak prožít dovolenou a co všechno je
potřeba připravit. Jiný zase plánuje, co všechno udělá nebo zařídí. Jistě
bychom každý mohli vypočítávat mnoho skutečností, které máme naplánovány, které bychom chtěli stihnout, na které se třeba i
těšíme. Ať nás tedy při všem našem dobrém konání provází Boží požehnání.
P. Hroznata Pavel Adamec, O. Praem

****************************************************************************************************************************
◦•● Z ČINNOSTI SPOLKŮ ●•◦
JARO U HASIČŮ

● Na začátku jara jsme se kromě
tréninku věnovali i pracovním aktivitám.
Bylo potřeba dokončit úpravu terénu
kolem nové základny na požární útok,
opravit a upravit překážky, sesbírat
kameny na poli firmy Osiva, a.s. a v rámci
akcí Čistá Vysočina a Čistá řeka Sázava
pak odpadky v našem okolí.
● Od května se děti i dospělí vrhli do proudu soutěží. Muži letos
začali na okrskové soutěži v Žižkově Poli, kde překvapili nejen
sami sebe, a skvělým 1. místem si zajistili postup na okresní
kolo v Havlíčkově Brodě. Tam je kromě požárního útoku a běhu
na 100 m s překážkami čeká ještě štafeta 4 x 100 m. Na
okrskové soutěži byla i kategorie veteránů nad 40 let, naši
veteráni porazili ostatní dvě družstva, takže to v Žižkově Poli byl
takový zlatý double. Po třech kolech HB Rebel ligy se muži
pohybují kolem 10. místa. Na nočním poháru v Libici nad

Doubravou se představilo i mladé družstvo žen. Holky přivezly
krásné 3. místo ze 14 týmů.
● Dětem začala soutěžní sezóna obvodovým kolem
v Rozsochatci. V kategorii mladších nás reprezentovala dvě
družstva. Áčku se podařilo zopakovat loňské vítězství a
postoupit na okres. Druhé družstvo, tvořené z 80 % školkovými
dětmi, se jako nováček předvedlo docela dobře. Sice jim patřilo
7. místo, ale ve dvou disciplínách se jim podařilo několik týmů
porazit, což je dobrý náznak toho, co nás čeká v dalších letech.
O tom, jak se vedlo starším, se dozvíte v jiném článku. Na
okresním kole v Havlíčkově Brodě si mladší vybrali smolný den
a zbyla na ně nepopulární bramborová medaile.
První dvě kola už má za sebou i pátý ročník dětské ligy Havlíčkobrodského turné mladých hasičů v požárním útoku.
V Libici nad Doubravou i v Chotěboři byla rekordní účast –
kolem 70 týmů. Ve starších mají A i B tým každý po jednom 1.
místu, mladší mají zlatou a stříbrnou medaili.
Na první červnovou sobotu jsme přijali pozvánku SDH Dlouhá
Ves a pět našich členů ve slavnostních uniformách se

zúčastnilo oslav a svěcení nového praporu dlouhoveských
hasičů.
● A co nás čeká v nejbližší době? V pátek 24. června se
v Pohledu uskuteční druhý ročník nočního poháru v útoku
dospělých. Vloni jsme byli potěšeni velkou diváckou účastí,
proto přijměte naše pozvání, abyste i letos přišli fandit našim
týmům. Hned v sobotu po noční soutěži vyrazí družstvo mužů
na okresní soutěž a zároveň se ve stejný den budeme

prezentovat na dětském dni pořádaném SRPD. Děti před
prázdninami čekají ještě další dvě kola turné, dospěláky několik
soutěží a HB Rebel liga v průběhu celého léta. Na začátku
prázdnin společně se SRPD pořádáme pro děti tradiční
cyklovýlet, tentokrát do Bystřice nad Pernštejnem. O pouti se
opět postaráme o parkování v blízkosti areálu u Svaté Anny.
Příležitost k fandění budete mít ještě 11. září, kdy nás
v Pohledu čeká závěrečné kolo dětského turné. Na sobotu 22.
října připravujeme zájezd do vinného sklípku.

Za všechny hasiče přeju dětem hezké prázdniny a dospělým
příjemné léto.
Aneta Kudlová
HISTORICKÝ ÚSPĚCH STARŠÍCH SOPTÍKŮ
Úspěšné tažení jsme začali 14. května na obvodovém kole hry
Plamen v Rozsochatci. Z podzimního kola Závodu požárnické
všestrannosti jsme šli do závodu z 1. místa. Soutěžili jsme ve
štafetě 4 x 60 m, štafetě dvojic a
v požárním útoku. Ze 7 družstev jsme si
vedli nejlépe, soutěž vyhráli a postoupili
do okresního kola. To se konalo 28.
května na Dukle v Havlíčkově Brodě.
K předešlým disciplínám nám ještě
přibyla štafeta a útok CTIF. Soutěže se
zúčastnilo 11 družstev. Přemožitele
jsme našli jen v útoku CTIF, ostatní
disciplíny jsme vyhráli a suverénně
postoupili do krajského kola, které se
konalo 4. června na atletickém stadionu
v Pacově. V konkurenci 10 nejlepších
družstev
z Kraje
Vysočina
jsme
vybojovali
historické
3.
místo.
Z průběžných výsledků si nejvíc ceníme
2.
místa
v Závodu
požárnické
všestrannosti, 3. místa v požárním útoku
a 2. místa v útoku CTIF.
Rád bych poděkoval Soptíkům i jejich
rodičům, vedoucím MH, obci a SDH
Pohled za podporu a poskytnutí prostor
na tréninky, Zámku Pohled za zapůjčení
prostranství
na
tréninky,
firmě
Českomoravský štěrk, a.s. za dovoz
vody, panu Krpálkovi za nácvik ve
střelbě ze vzduchovky, sponzorům,
soukromým firmám za zapůjčení vozidel
na dopravu dětí i materiálu na soutěž, rodičům a fanouškům,
kteří také pomohli s dopravou a podporou na soutěži a všem,
kteří jakýmkoli způsobem pomáhají celý rok.
Jiří Tecl ml.

TJ SOKOL POHLED
● Jarní část soutěžního ročníku se nesla ve
znamení nedostatku hráčů v A i B týmu. Bylo to
způsobeno velkým množstvím zraněných (Růžička,
Moučka, Pokorný, Freudenreich, Klement, Pospíchal) a
nechutí mladších hráčů hrát fotbal a dat svému koníčku
6 hodin týdně. To si však dotyční musí srovnat
v hlavách sami. Místo toho, abychom soutěže dospělých
hráli převážně se svými hráči, budeme nejspíš nuceni
zrušit B tým, aby bylo dost hráčů pro Áčko. Přitom je škoda rušit
B tým, když máme docela slušný hráčský potencionál v žácích,
kde by tito mladí hráči po skončení v žákovské kategorii sbírali
zkušenosti.
● Dostali jsme nabídku k odkoupení dřevěných chatek
z vojenského prostoru v Sázavě u Žďáru nad Sázavou. Po
vyhodnocení stavu prostoru a možnosti kabin, jsme se rozhodli
koupit 3 ks a postavit nové prostory kabin pro mládež. Projekt je
ve stádiu složitých administrativních úkonů a kreslení plánů a
vyhotovení cenové nabídky.
● 20. května se uskutečnila mimořádná chůze členů TJ o změně
názvu klubu a nových stanovách. Nový název klubu bude po
přepracování a schválení nových stanov TJ Sokol Pohled, z.s.
(zapsaný spolek).
● Od 1. 6. 2016 platí nový přestupní řád, který zrušil hostování a
povoluje pouze přestupy.
A tým
Jak již bylo řečeno, A tým se potýkal s nedostatkem hráčů, a tak
museli vypomáhat kluci z béčka a veteránů (Siebenburger,
Krpálek, Moučka), za což jim patří obrovský dík a osobně před

nimi smekám. Mladí hráči by si z nich měli vzít příklad,
jak morálně, tak herně.
Áčko zakončilo sezonu na 11. místě s 28 body a skóre
43:68 za 7 výher, 7 remíz a 12 proher. Zachránili jsme
se v předposledním zápase doma s Havlíčkovou
Borovou po výhře 4:3.
B tým
B tým doplatil na nedostatek hráčů v Áčku. Sestava se
lepila, jak se dalo, dvakrát jsme ani neodjeli na venkovní zápasy.
Béčko skončilo na sestupové příčce s 19 body a skórem 47:73
za 5 výher, 4 remízy a 16 proher. Do nové sezóny se Béčko
nejspíše na 99 % nepřihlásí.
Dorost
Dorostenci se taktéž nescházeli v hojném počtu, a tak dostávali
dost velké příděly branek. V soutěži skončili na 4. místě se 16
body a skóre 48:91 za 5 výher, 1 remízu a 10 proher.
Žáci
Žáci představují nejlepší mužstvo našeho oddílu. Poctivě
trénovali dvakrát týdně a vytvořili si mezi sebou dobrou partu, ve
které vzájemně podporovali jeden druhého. Ještě ale chvíli
potrvá, než se kluci vyhrají a dorostou do dospělého fotbalu. Bez
poctivé práce to ale nepůjde. Kluci a Eliška Jůzlová skončili
v tabulce na krásném 2. místě za suverénními Speřicemi. Získali
42 bodů se skóre 120:36 za 14 výher, 0 remíz a 4 prohry.
● A co nás v nejbližší době čeká?
- 25. června se budeme podílet na pořádání dětského dne
- 10. července se bude na hřišti konat dětské odpoledne
s Metropolitní

- 29. července se koná taneční zábava s kapelou Baron Beat
- 30. července pořádáme turnaj v malé kopané
- 30. července se koná taneční zábava s kapelou Vosa
Na všechny akce jste srdečně zváni. Těšíme se na Vaši účast

a děkujeme za Vaši podporu v uplynulém soutěžním ročníku.
Jan Růžička ml.

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
● Dne 9. 4. 2016 jsme se společně SRDP vydali čistit naši obec a řeku Sázavu od odpadků. Děkujeme všem
rodičům, kteří se k nám přidali.
● 16. 4. 2016 jsme společně se SRDP uspořádali bezpečnostně preventivní akci. Návštěvníci si mohli vyzkoušet
jaké je to být opilý pomocí opileckých brýlí, dále pak si mohli vyzkoušet gerontooblek (oblek ke stimulaci stáří).
Účastníci měli také možnost provést kardiopulmonální resuscitaci (KPR). Pro děti jsme měli připraveno poznávání
bylinek, skládání příběhů, malování obrázků a poznávání zdravotnických předmětů poslepu. Děkujeme všem, kteří
se na této akci podíleli.
● Dne 23. 4. 2016 jsme pod vedením OS ČČK Havlíčkův Brod uspořádali kurz první pomoci pro dospělé. První dvouhodinovku vedla
paní Mgr. Jana Kudlová, která nás zasvětila do úvodu první pomoci a obvazové techniky. Kurz vede společně s paní Kudlovou i paní
Ilona Loužecká, DiS., ředitelka OS ČČK Havlíčkův Brod. První hodiny se účastnilo 10 občanů. Kurz bude pokračovat v termínech: 11.
6., 17. 9., 22. 10., a 10. 12. 2016. Na všechny se těšíme.
● Květnová středa 11. 5. patřila okresní soutěži první pomoci. Za naší skupinu jsme na ni vyslali hlídku červenokřižáků, a to ve
složení: Barča Horní (kapitánka), Pepík Horní,
Tomík Křípal, Míra Krpálek a Mára Langerů.
S dětmi jeli také 3 figuranti: Anička Čermáková,
Dáda Lacků a Luky Pokorný. Nesmím
zapomenout ani na 3 rozhodčí naší skupiny
Aničku Petrovou, Monču Ondráčkovou a
Honzíka Šidláka. Naše hlídka skončila na 5.
místě, nasbírali jsme spoustu zkušeností a
věříme, že se příští rok ještě zlepšíme. Děkuji
také Janě Čermákové za doprovod na soutěž.
● V sobotu 21. 5. jsme společně s paní Ilonou
Loužeckou zavítali do Dětského domova do
Nové Vsi u Chotěboře, kde jsme prezentovali
ukázky první pomoci. Děti si mohly vyzkoušet
KPR, opilecké brýle, skládání příběhů,
poznávání bylinek, obvazovou techniku a na
závěr si mohly nechat namaskovat zranění.
● 31. 5. jsme pomáhali s přípravami
slavnostního ocenění dárců krve. Všem dárcům
patří velké DÍKY!
● V první červnovou sobotu 4. 6. jsme se vydali do Koutů na Pokoutský pedálek, kde jsme zajišťovali nejen zdravotnický dohled, ale i
doprovodný program - KPR, opilecké brýle, skládání příběhů, poznávání bylinek a různých doplňovaček.
● A co nás čeká v nejbližší době? - 18. 6. 2016 to bude Knycká pětihodinovka aneb potíme se za slané, tedy charitativní běh
Vlkovskem, jehož výtěžek bude věnován Klubu nemocných cystickou fibrózou.
Aneta Eisová

SRDP OBCE POHLED
19. 3. 2016 - Zámecké Velikonoce v Pohledu
V sobotu 19. 3. se stal pohledský zámek místem setkání desítek dětí a dospělých, kteří se přišli podívat na výstavu a dílny
s velikonoční tematikou. Celou akci připravili nadšenci z místního spolku Sdružení rodičů, dětí a přátel obce Pohled ve spolupráci se
spol. Zámek Pohled. Dílničky nabízely možnost uplést si pomlázku, ozdobit velikonoční vajíčka různými technikami, zhotovit řadu
krásných velikonočních dekorací. Do výroby se s radostí zapojily děti i jejich rodiče a prarodiče. V zámeckých chodbách byla
umístěna malá výstava, velikonoční atmosféru navodily ukázky perníčků, mazanců a beránků, výstavka forem k jejich pečení, které
používaly naše babičky, a dalších věcí tematicky spojené s jarními svátky. Největší pozornost dětí upoutal jediný živý exponát – králík
Miras. Návštěvníci si připomněli i řadu velikonočních
zvyků a receptů na staročeské velikonoční pokrmy.
K zakoupení byly krásně nazdobené perníčky,
háčkované dekorace, vyrobené ze slámy, pedigu nebo
dřeva. V Zajdově cukrárně si všichni pochutnali na
kávě, domácím cukroví a pečivu. Na výzdobě prostor
se svými výtvory velkou měrou podílely i děti
z mateřské školy v Pohledu pod vedením svých
učitelek, kterým tímto velmi děkujeme. Naše
poděkování patří i těm, kteří nám ochotně zapůjčili
předměty k vystavení, a všem dobrovolníkům, kteří
nám s přípravou i průběhem celé akce nezištně
pomáhali.
9. 4. 2016 - Čistá řeka Sázava a Čistá Vysočina
Dne 9. 4. proběhla akce úklidu kolem řeky Sázavy a
okolí. Ve velkém počtu jsme se rozdělili do několika
skupin a vyrazili jsme na úklid odpadků. Akce se
zúčastnili členové SRDP, SDH, ČČK i ostatní občané
Pohledu.
16. 4. 2016 - Bezpečnostní akce
V sobotu 16. dubna se v pohledském zámku zúčastnili
děti i dospělí zábavně – vzdělávacího odpoledne s

Českým červeným křížem. Na stanovištích jsme si vyzkoušeli opilecké brýle, poznávali poslepu zdravotnické pomůcky, zopakovali si
zásady první pomoci díky omalovánkám a příběhům. K tomu nejzajímavějšímu z celého odpoledne patřila možnost vyzkoušet si
gerontooblek a techniku kardiopulmonální resuscitace. Odpoledne se vydařilo, děti byly odměněny sladkostmi a nalíčením různých
poranění. Velké poděkování patří ženám z místní skupiny ČČK, především Anetě Eisové, za organizaci akce a spol. Zámek Pohled
za zapůjčení prostor.
30. 4. 2016 - Ohlédnutí za čarodějnicemi v Pohledu
V sobotu 30. 4. jsme pořádali již tradiční akci „Pálení čarodějnic“. Děti a dospělí se vydali na trasu po jednotlivých stanovištích s
kouzelnými bytostmi, kde plnili různé úkoly. Hrami, malováním a soutěžemi děti vyplnily čas do setkání s Čarodějem a jeho družinou.
Společně v průvodu pak vyrazili do středu obce k připravené hranici, letos opět s krásnou a originální čarodějnicí z dílny rodiny Jiřího
Šidláka. Průvod vedla kobylka Limba z Canisterapeutického sdružení Kamarád, z.s. Ta potom trpělivě vozila děti, které navíc mohly
navrhnout jméno pro Limbino hříbátko, které ji v Pohledu doprovázelo. Paní Kohoutová a Kavalírová ze spolku Kamarád nám
představily svou práci, vysvětlily, jak s pejsky i koníkem pracují. Opékaly se špekáčky, zábava i díky pěknému počasí trvala do
večerních hodin. Děkujeme všem jednotlivcům i organizacím, kteří se na přípravě akce podíleli.
PŘIPRAVOVANÉ AKCE
● 25. 6. 2016 - Velké dětské odpoledne
SRDP pořádá tento den ve spolupráci s ostatními složkami obce Pohled od 14:00 velké dětské odpoledne. Srdečně zveme děti i
dospěláky. Začátek akce je pevný, neboť jednotlivé programy na sebe navazují.
● 2.7. – 5. 7. 2016 – Ve spolupráci se SDH Pohled se uskuteční cyklovýlet, tentokrát do Bystřice nad Pernštejnem a okolí.
● 24. 9. 2016 – Pořádáme zájezd do Znojma a okolí pro děti i dospělé. Hlásit se můžete u p. Ondáčka tel.: 721462109 nebo u p.
Šidláka tel.: 724025505, nejpozději do 18. 9. 2016. Cena výletu pro nečleny činí SRPD 150 Kč, pro členy 50 Kč.
● 29. 10. 2016 - Putování za světýlkem
● Prosinec 2016 - Mikulášská besídka
● Dále pokračuje sběr starého papíru, vždy 1. sobotu v měsíci – tedy 2. 7.; 6. 8.; 3. 9. a 1. 10. 2016.
Jiří Ondráček

MYSLIVECKÝ SPOLEK POHLED
S postupujícím jarem přichází duben, měsíc lesu, květen, měsíc lásky, po kterém přebírá vládu červen, slavený
od roku 1959 jako měsíc myslivosti. Červen nebyl zvolen měsícem myslivosti náhodou, ale proto, že nám
příroda zejména v této době dává v honitbách své dary v podobě kladených mláďat zvěře, zejména srnčí.
Každoročně se opakuje agitace a poučování veřejnosti o nálezech opuštěných mláďat. Pokud mládě v klidu
leží, je vše v nejlepším pořádku. Opuštěné srnče zmateně pobíhá, píská, kvílí a je slyšet na desítky metrů
daleko. Je tedy normální, že srna mládě dočasně ponechá o samotě, jednak aby se napásla, jednak aby
k němu nepřilákala predátory. V žádném případě se nedoporučuje na mládě sahat nebo s ním jinak
manipulovat. Je zbytečné dodávat, že zejména plná (březí) samičí zvěř potřebuje maximální klid. Neslavme však měsíc myslivosti
jenom v červnu. Slavme ho celoročně a chovejme se k přírodě, zvěři a životnímu prostředí ohleduplně po celý rok.
Dne 21. května opustil naše řady ve věku 82 let náš člen, kolega, kamarád, velký kynolog, pan Karel Still z Pohledu. Členové spolku
ho přišli doprovodit na jeho poslední cestě a vzdát mu hold. Čest jeho památce.
Za MS Pohled Jiří Polák

ZPRÁVY Z ČZS
44. ročník tradiční výstavy květin se koná ve dnech 30. – 31. července v zámeckých chodbách a místnostech. Pro
návštěvníky je připraven široký sortiment trvalek, skalniček, jehličnanů, pokojových květin i citrusů. Nákup rostlin mohou
návštěvníci spojit také s výběrem vhodného prostředku na ochranu rostlin, neboť bude k dispozici i poradna chemie na
zahrádce. Srdečně zveme všechny občany.

KLUB DŮCHODCŮ
Naše pravidelné schůzky už každoročně doplňuje jarní návštěva divadelního představení v Přibyslavi. Zájezd pořádáme ve spolupráci
se zahrádkáři. Letošní premiéra hry „My vám píchnem ve všem“ byla trochu bláznivá komedie o pomoci duchů při nesnázích mladé
komtesy.
Několik členů klubu chodí na pěší výlet, který pořádá OÚ a vede kronikářka Martina Bořilová. Tentokrát se obcházely rybníky kolem
Pohledu. Bylo krásné počasí, Martina u každého rybníku vyprávěla jeho historii a po cestě je i legrace.
Při květnové schůzce jsme si četli z knihy p. Hadíka „Železnice – tepna Vysočiny“. Znovu jsme si uvědomili, jak úžasný člověk p.
Hladík byl. Zanechal po sobě mnoho záznamů a fotografií o různých stavbách, stromech a kolem jiného dění v obci. A protože si ještě
mnoho členů klubu pamatuje zahájení provozu na nové trati v Pohledu, tak jsme si vše znovu rádi připomněli.
Výlet klubu (25. 5. 2016) jsme směřovali do Předkláštěří u Tišnova, kde je funkční ženský cisterciácký klášter Porta Coeli a
Podhorácké muzeum. Z historie víme, že z tišnovského kláštera přicházely abatyše do našeho pohledského. Proto jsme také v místě
předali materiály z OÚ o historii naší obce. Po prohlídce kláštera se nám věnovala paní doktorka z vědeckého střediska a provedla
nás výstavou o Lucemburcích, která je v muzeu otevřena k výročí 700 let od narození Karla IV. Po obědě v Tišnově jsme odjeli na
hrad Pernštejn. Hrad je známý z různých filmových pohádek. Přístup k hradu i prohlídka jsou náročnější, ale zvládli jsme to. Opět
nám přálo počasí, krajina kolem Tišnova je moc pěkná, je na co se dívat.
Červnová schůzka se už tradičně koná na hřišti. Opékané klobásy, které nám připraví Pavel Pokorný, nemají chybu. I na toto
posezení nám vyšlo počasí, ani se nám nechtělo domů.
Blíží se léto, přejeme proto všem hezké a pohodové dny, dětem báječné prázdniny.
Marie Machová

◦•● VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ ANKETY ●•◦
V prosincovém čísle Pohledských listů byla přiložena dotazníková anketa pro každého obyvatele obce Pohled a místních částí
staršího 18 let, která se týkala priorit rozvoje obce v následujících 10 letech. Výsledky byly zveřejněny na obecních nástěnkách a byly
rozeslány do e-mailů v rámci aktualit. K otištění výsledků Listech se kvůli březnovému řádění redakčního šotka dostáváme až nyní.
K výsledkům ankety je nutný delší
Priorita 1 - Bydliště
komentář, v opačném případě jde totiž o
Otázka
znět nic neříkajících čísel.
Svatá
Místo
%
Pohled
Simtany Rouštany
V anketě byly uvedeny tyto možnosti
Anna neuvedeno
Celkem
priorit: (1) výstavba kanalizace v Pohledu,
(2) výstavba vodovodu v Pohledu, (3)
323 osob
Počet
287 osob 19 osob
9 osob 2 osoby
6 osob
oprava obecních komunikací, (4) výstavba
48
14,77 kulturního domu, (5) výstavba základní
1.
46
1
1
170
52,31 školy, (6) rekonstrukce nebo výstavba
2.
163
1
1
5
obecního úřadu, (7) příprava nových
7
2,15 stavebních parcel, (8) podpora obecních
3.
1
2
4
36
11,08 spolků a (9) obnova rybníků. Občané měli
4.
30
4
2
daným prioritám přiřadit bodovou hodnotu
31
9,54 podle důležitosti - čím důležitější priorita,
5.
26
1
2
1
1
3
0,92 tím nižší počet bodů na škále 1-9. Body se
6.
1
2
při hodnocení nesměly opakovat. Občané
14
4,31 mohli vyplněné anketní lístky odevzdávat
7.
11
3
5
1,54 do pondělí 11. 1. 2016. Anketu odevzdalo
8.
4
1
323 občanů z 621, tedy 52 %.
11
3,38 Vůbec nejzajímavější výsledek přináší
9.
7
4
325
100,00 tabulka nazvaná Priorita 1 – Bydliště
Hlasů
289
19
9
2
6
(tabulka vlevo). Zde se dozvídáme, jaká
problematika byla pro občany vůbec nejdůležitější, tedy které udělili hodnotu 1. Z 325 udělených „jedniček“ jich občané celých 170
přiřkli vodovodu – pro 52,31 %, tedy pro více než polovinu lidí, představuje vodovod nejpalčivější problém. Celkem 48 osob (14,77 %)
považovalo za nejdůležitější výstavbu kanalizace a 36 osob (11,08 %) výstavbu kulturního domu. V těsném závěsu zvolilo jako
nejdůležitější bod výstavbu
základní školy 31 osob (9,54 Otázka
Bydliště
%).
Svatá
Místo
%
Pohled
Simtany Rouštany
U tabulky nazvané Bydliště
Anna
neuvedeno
Celkem
(tabulka vpravo) byla data
287 osob 19 osob
9 osob
2 osoby
6 osob
323 osob
z anket sestavena
podle Počet
2.
1.
929
2.
118
8.
51
6.
10
6.-7.
16
2.
1124
7,7 +1,9
bydliště
dotazovaných
(Pohled, Simtany, Rouštany, 2.
1.
672
1. 108 7. 53
7.
8 4.-5. 12
1.
853
5,8
0,0
Svatá
Anna...).
Celkově 3.
4.
1473 4. 75 2. 28
1.
6 1.-2. 30
5.-6.
1612
11,0 +5,2
získala nejnižší počet bodů
3. 10,0 +4,2
4.
1323 3. 68 1. 37
2.
7
3.
24
4.
1459
(představuje tedy nejvyšší
6. 12,3 +6,5
1602 6. 131 9. 38
3.
6 1.-2. 21
3.
1798
prioritou
pro
občany) 5.
9. 14,7 +8,9
1943 9. 89 5. 58
9.
8 4.-5. 44
7.-8.
2142
výstavba vodovodu (1.), dále 6.
kanalizace (2.), výstavba 7.
5. 11,9 +6,1
1537 5. 96 6. 56
8. 14
9.
30
5.-6.
1733
kulturního domu (3.) a opravy 8.
8. 13,4 +7,6
1767 8. 88 4. 39
4. 11
8.
44
7.-8.
1949
komunikací (4.). Podíváme-li
7. 13,2 +7,4
9.
1746 7. 86 3. 40
5. 10 6.-7. 47
9.
1929
se však na místní části, je pro
Zadl.
Ø
2,64
Ø
3,3
Ø
3,65
Ø
2,5
Ø
2,2
Ø
2,86
100,0
jejich občany nejdůležitější

(nejnižší počet bodů) výstavba kulturního domu a opravenost komunikací.
Další úhel pohledu představila tabulka Muži-ženy (tu zde neuvádíme), kde byla data tříděna podle preferencí mužů a žen. Zde
k velkým rozdílům nedocházelo, ženy i muži zvolili za hlavní priority vybudování vodovodu (1.), kanalizace (2.) a výstavbu kulturního
domu (3.). Dále však ženy preferovaly výstavbu nových parcel (4.), zatímco muži upřednostňovali opravené komunikace (4.).
Zajímavé bylo také srovnání podle věku (tabulku opět jen shrneme), kdy byli občané roztříděni do věkových skupin po 10 letech,
přičemž nejsilnější zastoupení měla skupina 31-40 let (64 osoby) a 61-70 let (65 osob). Všechny věkové skupiny zvolily za hlavní
priority vybudování vodovodu (1.) a kanalizace (2.). V dalším hodnocení se však rozcházely. Asi nejmarkantnější rozdíly panovaly
v otázce výstavby základní školy. Zatímco u nejstarší a starší generace je tento problém stále v popředí zájmu (3. - 4. místo),
nejmladší generace tuto otázku již považuje za nedůležitou (8. místo). Dále je zajímavé, že např. otázku výstavby parcel považuje za
velmi důležitou skupina občanů ve věku 41-60 let, mladší za méně důležitou.
V anketě jsme se také dotazovali na přípustnou zadluženost obce. Z výsledků je patrná střední cesta, průměr se pohybuje ať již
z hlediska věku nebo bydliště kolem známky 2,6 (na škále 1-5).
Tímto děkujeme všem občanům, kteří se ankety zúčastnili, velmi si vážíme vašich názorů, námětů a připomínek. Zastupitelstvo obce
se jimi spolu s výsledky ankety dále zabývá.

◦•● PUTOVÁNÍ PO FUNKČNÍCH A ZANIKLÝCH RYBNÍCÍCH ●•◦
V sobotu 7. května jsme se za krásného jarního počasí v 8:30 sešli na kraji obce u rybníku Březiňák v počtu 21 výletníků, včetně šesti
dětí, a vydali se za historií rybníků v okolí naší obce. Od Březiňáku jsme přešli k rybníku v Becu. Oba rybníky v tomto roce hodně
prokoukly, po náletových dřevinách není ani památky a u Březiňáku se podstatně proměnil i terén. Z historického hlediska šlo o
bývalé klášterní rybníky, které po odkoupení bývalého kláštera
vlastnil i Evžen Silva-Tarouca Unwerth. Zakresleny jsou už i
v mapách stabilního katastru z roku 1838. Z Becu jsme se
vydali po staré trati k Amylonským rybníkům. Kousek za
křížením staré a nové trati jsme museli zdolat mělký, ale širší
potok, a tak někteří z nás měli hnedle jaro i v botech.
Amylonské rybníky jsou velmi mladé, nejsou zachyceny ani na
vojenských mapách z 50. let 20. stol., zato rozlohou jde o
největší soustavu, kterou jsme při našem výletu míjeli. Od
rybníků jsme se vydali severně, po zemědělské spojce přes
most nad novou tratí na Böhmův kopec k Seckému dvoru. Zde
mnoho účastníků zjistilo, že tudy léta nohou nevkročilo,
obdivovali jsme i dvě malá očka, zdejší rybníčky, zakreslené i
ve starých mapách z roku 1838. Ze samot jsme se vydali do
kopce, východně, směrem k lesu, přičemž jsme směřovali mírně k Rouštanům. Průchod temným neznačeným hvozdem pod vedením
Karla Ondráčka a Františka Růžičky se zdařil a vyšli jsme v místě přesně podle plánu – u cesty těsně nad bývalou sklárnou sv. Jiří
(dnes samota u Čejků), kde dnes začíná kaskáda pěti rybníků. Kolem čtyř novějších rybníčků jsou rozesety chatky a domečky, podél
kterých jsme sešli k silnici na Ždírec. Odtud jsme ještě ohodnotili nefunkční rybník v rouštanské zatáčce a vydali se po silnici směr
Jilemník. Na poslední ostré levotočivé zatáčce před obcí jsme však zahnuli na druhou stranu k lesu a vydali se mírným stoupáčkem
k opuštěné chatě Janinka a dál k rybníčku pod samotou Prušec (foto). Nedaleko odsud se nachází Šauflerovo bahýnko, hrob zlého
pohledského
správce
Šauflera. Podle zmínek
několika účastníků se na
Dejpuši a v okolí Prušce
není radno zdržovat
v noci, lesy tu jsou
ponuré a prý tu opravdu
straší. Hů. Proto jsme se
svižným tempem vydali
směr
samota
u
Neuwirthů. Když jsme
docházeli k odbočce ke
Svaté
Anně
u
odpočívadla, blížil se čas
oběda a naši výpravu
opustili 4 členové (z
jiných důvodů, nikoli z
hladu). Pokračovali jsme
k bývalému
vodnímu
příkopu u Svaté Anny,
kde nás zastihlo polední
zvonění. Neváhali jsme proto, vytáhli své svačiny a řádně se naobědvali. Od Svaté Anny jsme pod vedením Simtanských zamířili
zkratkou k rybníkům v Gruntě (pod hájovnou u Pátků). Bylo to sice delší, zato horší cesta (došli jsme k nim vlastně lesem pod
samotami Svaté Anny a odtud podél přítoku až k prvnímu rybníku), mnozí z nás si však mohli opět říct, že tudy hodně dlouho nebo
ještě vůbec nešli. Od těchto rybníků, opět klášterních, kde prý kdysi byla upálena čarodějnice, jsme po vodoteči seběhli k Plodíkovu
rybníku (těsně nad Simtany). Od Simtan nás čekal přechod kolem Simtaňáku k nádraží. Zde jsme se vyfotili, opustilo nás opět několik
členů, hlásily se kolena, klouby, a zbytek výpravy se vydal na poslední okruh – k rybníčkům na Dušáku (dnes pana Losenického) a
zaniklým rybníkům v lese nad samotou u Petrů. Z cesty podél lesa nad Petrovými jsou tři zachovalé hráze skutečně vidět. Od samoty
u Petrů už jsme se známou cestou kolem Anžírovny a lávku přes Sázavu dostali zdárně zpět do Pohledu, kde jsme se kolem 15 hod.
rozešli do svých domovů. Cestou jsme celkem prošli kolem 25 funkčních i zrušených rybníků a je třeba podotknout, že mnohé jsme
ani nenavštívili (Jeliňák, bývalé koupaliště, rybníček u Hradů...), ale to každý zvládne individuálně, při některé z procházek Pohledem
a okolím.
Martina Bořilová
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