3/2016

Čtvrtletník

15. září 2016

Milí spoluobčané,
oproti loňskému roku dorazila vlna veder o něco později, ale máme ji tu. Celoroční sucho jistě mnozí z vás momentálně pociťují
na vlastní kůži, když nemají dostatek vody ve studních a vodu shánějí z jiných zdrojů. Jedním
Jedním z nich mohl být i svatoanenský
pramen, který však letos přibližně od poloviny srpna nevydal ani kapku vody. Známé
a oblíbené místo tak nyní zeje prázdnotou jako nikdy předtím. Všichni doufáme, že
nadcházející podzim přinese dlouho očekávané srážky a že
že se s nimi vrátí voda i do
svatoanenské studánky, která bez tekoucího pramene a lidí čekajících, až se naplní
jejich nádoby a lahve, tak trochu ztratila svého génia loci.
Zastupitelé obce
◦•● INFOKOUTEK ●•◦
ANEB CO SE CHYSTÁ V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ
● 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.
● ČZS oznamuje, že v sobotu 24. 9. od 7:00 do 10:00 zahajuje
moštování a dále v něm bude pokračovat každou sobotu,
v případě zájmu i déle. Ukončení moštování bude předem
oznámeno. Cena za 1 litr moštu je 4 Kč pro nečleny a 1 Kč pro
členy ZO Pohled.
● Obec Pohled a členové místních spolků vás srdečně zvou na
5. ročník Pohádkového lesa, který se uskuteční v neděli 25. 9.
Na start u rybníku Jeliňák můžete přicházet od 13:00 do 15:00.
Účastníky čeká trasa dlouhá cca 4 km plná pohádkových
postaviček. Podrobné informace najdete uvnitř Listů.
● Klub důchodců pořádá 29. 9. zájezd do Světlé n./S. a exkurzi
u včelaře p. Slámy v Chlístově. Na zájezd mohou jet i
nečlenové. Bližší informace se dozvíte ve vývěsce KD nebo u pí
Machové.
● Stále pokračuje sběr starého papíru pořádaný SRDP, a to
vždy první sobotu v měsíci - 1. 10., 5. 11. a 3. 12. před branou
fotbalového hřiště od 9:00 do 10:00.
● Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven vedle
kadeřnictví v Pohledu od pátku 7. 10. od 12:00 do pondělí 10.
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.
● Volby do zastupitelstva Kraje Vysočina se uskuteční v
pátek 7. 10. od 14:00 do 22:00 a v sobotu 8. 10. od 08:00 do
14:00. Místem konání voleb je zasedací místnost Obecního

úřadu v Pohledu. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České
republiky).
● SDH Pohled pořádá v sobotu 8. 10. od 8:00 podzimní sběr
starého železa.
● V sobotu 8. 10. pořádají zahrádkáři zájezd do Častolovic.
Dopoledne je v plánu prohlídka zámku a poté návštěva výstavy
Zahrada východních Čech. Odjezd v 6:00 od zastávky
autobusu. Bližší informace ve vývěsce nebo u p. Jiráska.
● Myslivecký spolek Pohled srdečně zve na tradiční výlov
Simtanského rybníka, který se uskuteční v sobotu 15. 10.
Prodej kaprů a amurů bude zahájen v 9:30. Občerstvení z ryb
s posezením bude pro návštěvníky výlovu připraveno pod hrází
rybníka.
● Sběr nebezpečného odpadu proběhne ve středu 26. 10.
v Pohledu u sběrného místa vedle obecního úřadu od 15:00 do
15:15.
● SRDP pořádá v sobotu 29. 10. od 17:00 Putování za
světýlkem. Bližší informace najdete na obecním webu a
v nástěnkách.
● Mikulášská besídka pořádaná SRDP se letos uskuteční
v prostorách zámku v sobotu 3. 12. od 15:00.
● Myslivecký spolek Pohled srdečně zve na tradiční Poslední
leč, která se uskuteční v sobotu 10. 12. od 20:00 v kulturním
domě ve Stříbrných Horách. K poslechu a tanci zahraje skupina
Tandem. 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 23. června 2016
Zastupitelstvo obce schválilo:
● hospodaření obce a závěrečný účet
obce Pohled za rok 2015 bez výhrad.
● dle prezenční listiny z 23. 6. 2016
účetní závěrku obce sestavenou k 31. 12.
2015, včetně výsledku hospodaření za
rok 2015. Výsledek hospodaření bude
převeden na účet 432 – výsledek
hospodaření předcházejících účetních
období.
● dle prezenční listiny z 23. 6. 2015
účetní závěrku příspěvkové organizace
Mateřská škola Pohled, sestavenou k 31.
12. 2015, včetně výsledku hospodaření
za rok 2015.
● Rozpočtové opatření č. 6/2016.
Zastupitelstvo obce rozhodlo:
● nabýt úplatně do vlastnictví obce
celkem 820 podílů od spoluvlastníků na
pozemcích p. č. 260/13, o výměře 10 201
m2, ostatní plocha, manipulační plocha a
p. č. 260/14 o výměře 2 889 m2, ostatní
plocha, dobývací prostor, v k. ú. Pohled,
oddělených geometrickým plánem č.
519-1112/2014, z pozemku p. č. 260/7,
ostatní plocha, dobývací prostor, v k. ú.
Pohled, za celkovou cenu 483 383 Kč.
Náklady na pořízení geometrického
plánu, sepsání smlouvy, vklad do
katastru nemovitostí a úhradu daně
z nabytí nemovité věci hradí obec Pohled
(jedná se o pozemky v prostorách
pohledského lomu).

● uzavřít samostatné nájemní smlouvy
mezi Obcí Pohled a I. K., Hostovice, dále
J. S., Hlinsko v Čechách a M. H.,
Přelouč, o pronájmu části pozemků
poutního místa sv. Anna v termínu 18. 7.
– 4. 8. 2016.
● neuzavřít nájemní smlouvu mezi Obcí
Pohled a J. Z., Nemošice, o pronájmu
části pozemků poutního místa sv. Anna
v termínu 18. 7. – 4. 8. 2016.
● o zvýšení počtu zaměstnanců obce
v obecním úřadu – údržbář majetku obce
od 1. 7. 2016 a dále rozhodlo o nové
organizační struktuře obce.
Zastupitelstvo obce zrušilo:
● bod 3 d z Usnesení č. 2/15 z 5.
zasedání Zastupitelstva obce Pohled dne
5. 5. 2015 a současně rozhodlo o
zpětvzetí žádosti č. j. 341/15 ze dne 11.
11. 2015 o úplatný převod pozemků p. č.
261 a p. č. st. 357/1 v k. ú. Pohled, od
České republiky – Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Praha
(opět pozemky v lomu).
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
● Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2015 ze dne 24.
5. 2016 vypracovanou Odborem kontroly
Krajského úřadu Kraje Vysočina.
●Rozpočtové opatření č. 5/2016.
Ze zasedání 28. července 2016
Zastupitelstvo obce schválilo:
● hospodaření a plnění rozpočtu obce
Pohled za první pololetí r. 2016 a rozbor
hospodaření příspěvkové organizace

obce – Mateřské školy Pohled za první
pololetí r. 2016.
Zastupitelstvo obce rozhodlo:
● o prodeji části pozemku obce v k. ú.
Pohled p. č. 286/6, o výměře 99 m2,
ostatní plocha, jiná plocha, odděleného
geometrickým plánem č. 568-360/2016,
soukromé osobě, za dohodnutou kupní
cenu 1 485 Kč. Náklady spojené
s prodejem hradí kupující (pozemek
sloužící jako zahrada).
● zřídit věcné břemeno na pozemek ve
vlastnictví obce Pohled p. č. 630/1 v k. ú.
Pohled,
smlouvou
č.
RWE
8800079943/13/VB/P, mezi Obcí Pohled
(povinný) a RWE GasNet, s. r. o., Ústí
nad Labem, (oprávněný).
● zřídit věcné břemeno na pozemky ve
vlastnictví obce Pohled p. č. 545 a p. č.
663/107 v k. ú. Pohled, smlouvou č. RWE
8800079943/7/VB/P, mezi Obcí Pohled
(povinný) a RWE GasNet, s. r. o., Ústí
nad Labem, (oprávněný).
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
● zařazení pozemních komunikací v k. ú.
Pohled a Simtany do kategorie místních
komunikací dle Pasportu místních
komunikací obce Pohled, zpracovaného
firmou PasProRea, s. r. o., Homole 198,
v květnu 2016.
Zastupitelstvo obce pověřilo:
● starostu obce provedením zařazení
pozemních komunikací v k. ú. Pohled a
Simtany
do
kategorie
místních
komunikací.

◦•● CO NOVÉHO V OBCI ●•◦
ZAMĚSTNANEC OBCE
Zastupitelstvo obce rozhodlo o zvýšení počtu zaměstnanců
obecního úřadu. Na základě tohoto rozhodnutí byl obcí přijat od
1. července zaměstnanec na dobu určitou na údržbu majetku,
pan Oldřich Polzer z Pohledu.

ÚDRŽBA HASIČSKÉ ZBROJNICE
Po sedmi letech užívání hasičské zbrojnice byla v červenci
provedena oprava vstupního schodiště, na kterém došlo vlivem
dešťů a mrazu k odlepení a popraskání dlaždic, zejména na
bezbariérovém přístupu z Lihovarské ulice. Zednictví Zych
z Přibyslavi provedlo položení nové zámkové dlažby, výměnu
dlaždic, zaspárování, olištování schodů a opravu fasády
z marmolitu. Materiálové náklady činily 5 002 Kč, práce firmy 7
502 Kč. V srpnu zaměstnanci obce ošetřili nátěrem dřevěné
prvky zbrojnice, tzn. podbití střechy a zábradlí.

ÚDRŽBA AUTOBUSOVÝCH ČEKÁREN
V srpnu byla provedena údržba čekárny v Rouštanech, při které
byla opravena vnější omítka. Čekárna byla nově natřena, a tak
byly zakryty i nevzhledné sprejerské výtvory. V září byly
opatřeny novým nátěrem venkovní a vnitřní omítky čekárny
v Simtanech. Údržbu provedli zaměstnanci obce.

INFORMAČNÍ TABULE U SVATÉ ANNY
Po získání pozemků v areálu Svaté Anny koncem roku 2012 do
vlastnictví obce si obec byla vědoma, že se zde nenachází
žádné informační zařízení pro návštěvníky tohoto krásného a
známého poutního místa. Na začátku tohoto roku proto obec
využila nabídku firmy Malované mapy, s.r.o. Zlín, která se
zabývá výrobou informačních tabulí, skládaných map, a
připravovala malovanou prezentaci s názvem Havlíčkobrodsko.
Na základě dohody došlo v září k instalování oboustranné
informační tabule v dřevěném stojanu a rámu se stříškou

v blízkosti kostela sv. Anny. Na jedné straně je umístěna
malovaná mapa Havlíčkobrodska a na druhé je informační text o
historii poutního místa s fotografiemi. Textové podklady a
fotografie zpracovala kronikářka obce Martina Bořilová, instalaci
tabule provedli zaměstnanci obce. Náklady na pořízení
infotabule byly ve výši 13 915 Kč, prezentaci na mapě ve výši 4
465 Kč hradila obec.

OPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ DO SIMTAN
Obec v květnu loňského roku podala žádost na Kraj Vysočina
z účelového Fondu Vysočiny, z programu Rozvoj vesnice 2015,
o dotaci na projekt Oprava veřejného osvětlení do místní části
obce Pohled – Simtan, na který byla rozhodnutím zastupitelstva
Kraje Vysočina v září 2015 schválena dotace. Projekt, jehož
realizaci v červnu letošního roku provedla firma Elektroslužby,
s.r.o. Havlíčkův Brod, řešil výměnu 11 ks betonových sloupů,
které byly vyměněny za ocelové stožáry, dále byla vyměněna
zastaralá 110W poruchová světla za nová 2 x 36W zářivková
světla. Ta umožní, že při poruše jedné zářivky zůstane místo
stále nasvíceno druhou. V Simtanech byl vyměněn rozvaděč
veřejného osvětlení a instalováno soumrakové čidlo pro
automatické rozsvěcení a zhasínání veřejného osvětlení.
Náklady uvedeného projektu činily 218 907 Kč, z toho náklady
obce jsou 131 344 Kč, tj. 60 %. Dotace z Kraje Vysočina činí
87 563 Kč, tj. 40 %. Veřejné osvětlení svítí do 23:30
v podzimním – jarním období, do 00:30 v létě z důvodu nabíjení
baterií bezdrátového rozhlasu v Simtanech. Ráno se veřejné
osvětlení rozsvěcí ve 4:00 po celý rok.

DŘEVĚNÁ PERGOLA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE
Od března do července probíhala na zahradě mateřské školy
výstavba pergoly, která rozšířila vybavenost zdejšího školního
zařízení. Hrubé zemní a výkopové práce provedla firma Dvořák,
stavební divize, osazení obrub a pokládku zámkové dlažby

zaměstnanci obce. Samotnou pergolu postavil tesař Miroslav
Kudla z Pohledu. Pobití pergoly podhledovými prkny provedli
zaměstnanci obce a pokládku střešní krytiny a výměnu staré
krytiny na stávajícím altánu realizovala firma Miroslav Krejčí ze
Štoků. Náklady na vybudování venkovního zázemí v celkové
výši 95 190 Kč byly hrazeny z finančních prostředků obce.

oltář s kasičkou z kamene, vážícího několik set kilogramů. Po
dohodě s vlastníkem kaple, Římskokatolickou farností Pohled, a
na základě závazného stanoviska památkové péče bude
proveden průzkum a vyčištění rezervoáru pod kaplí.
Voda z něj nevytéká zřejmě z důvodu poklesu hladiny spodní
vody v celém areálu Svaté Anny. Obec provedla měření hladiny
vody v rezervoáru, který se nachází v louce před alejí a byl
součástí zámeckého vodovodu. Měření pak porovnala
s výsledky průzkumu v roce 1988. V šachtách rezervoáru
hlubokých 9,3 m bylo tehdy 4,5 m vody, nyní je zde do 0,4 m
vody. Vodní příkop byl plný vody s přítokem, letos je téměř suchý
a bez přítoku.
Podle historických zápisů roku 1887 původní „zázračný“ pramen
vyschl, vytratil se. V marné snaze znovu ho objevit, došlo k
výkopům pod samotnou kaplí. Nakonec musel posloužit
náhradní zdroj u nedaleké myslivny, z něhož byla voda svedena
do původní studně. Tento náhradní zdroj však nebyl nikdy
nalezen, nejsou o něm záznamy a snad toto tajemství odhalí
otevření a průzkum rezervoáru pod kaplí.

VODA NA HŘBITOVĚ

NOVÝ HERNÍ PRVEK NA DĚTSKÉM HŘIŠTI
V srpnu byl na dětské hřiště umístěn nový herní prvek spol.
BONITA dětská hřiště. Jedná se o kovovou prolézačku pro větší
děti, měla by tedy mít delší životnost, než ostatní dříve
instalované dřevěné prvky. Při této akci byla vybudována
bezpečná dopadová plocha z kačírku nejen pod novým prvkem,
ale i pod stávající herní sestavou, která splňuje požadavky
současných norem. Nové bezpečné dopadové plochy byly
vybudovány také v Simtanech a na zahradě mateřské školy.
Výkopové práce a rozvoz kačírku provedla firma Zdeněk Čihák,
zemní práce z Havlíčkova Brodu, drobné přípravné práce a
rozvoz kačírku do mateřské školy provedli zaměstnanci obce.
Kačírek pro dopadové plochy dodala firma Chládek a Tintěra,
Havlíčkův Brod, a.s. Náklady v celkové výši 104 318 Kč byly
v plné výši hrazeny z finančních prostředků obce.

POUŤ U SV. ANNY 2016
Letos došlo již druhým rokem ke změně umístění atrakcí
v areálu poutního místa v době konání svatoanenské pouti, kdy
byly z blízkosti kostela přesunuty na louku před alejí. U kostela
obec opravila a osadila nové lavičky pro odpočinek návštěvníků
pouti. Velmi teplé počasí a nedělní odpolední bouřka dle trhovců
a provozovatelů atrakcí nepřilákaly na pouť takové množství lidí
jako minulý rok. Obec získala od nájemců poutního místa nájem
ve výši 50 000 Kč, výdaje za 2 ks WC činily 3 388 Kč a za
přistavení kontejneru, odvoz a uskladnění odpadu 3 113 Kč.
VYSCHLÝ PRAMEN U SV. ANNY
Zatímco o pouti voda v areálu sv. Anny z pramene u kaple ještě
tekla, 22. srpna bohužel téct přestala a zřejmě v nejbližší době
nelze očekávat nějaké zlepšení. Přitom pro větší či menší
množství výborné svatoanenské vody dojížděli lidé už za svítání,
přes den, až do úplné tmy, kdy si při světle baterky stáčeli vodu
v potřebném množství.
Podle měření z 8. srpna natékal 1 litr vody 2 min. 30 sekund, 13.
8. natékalo stejné množství 4 minuty, 17. 8. 5 minut, 19. 8. 10
minut, 20.-21. 8. voda pouze kapala, 22. 8. ráno natékal 1l 7 min.
30 vteřin, odpoledne pouze kapala, večer pak přestala téct a od
té doby je pramen vyschlý.
Kvůli tomuto stavu nechala obec provést pomocí kamer
průzkum, zda je pod kaplí rezervoár vody. Kamery odhalily
prostor pod kaplí s vodou, která přepadem již nevytéká. V kapli
se nachází vstup do rezervoáru, na kterém je ovšem vyzděný

Nedostatek vody se projevuje i na hřbitově, v 8 m hluboké studni
nad kaplí. Do studny je svedena dešťová voda ze střechy kaple,
přesto nelze vodu napumpovat. Voda, která je svedena do dvou
odběrných míst ve zdi směrem k Pohledu, pochází z horního
rybníčku, který je letos téměř bez vody. Tento rybník není
v úplném vlastnictví obce, proto obec nemůže provést opatření
pro zadržení většího množství vody a zajištění vody na hřbitově
z tohoto vodního zdroje.

OPRAVA KRYTINY KAMENNÉ OHRADNÍ ZDI HŘBITOVA
Obec podala v únoru žádost na Kraj Vysočina o poskytnutí
dotace v rámci Zásad ZK pro poskytování dotací na obnovu
kulturních památek v Kraji Vysočina na projekt opravy krytiny
kamenné ohradní zdi hřbitova v Pohledu, která byla v květnu
schválena rozhodnutím zastupitelstva Kraje Vysočina. Na tento
projekt podala obec v únoru další žádost na Ministerstvo kultury
o poskytnutí příspěvku na obnovu nemovitosti kulturní památky,
který byl obci přiznán.
Projekt řešil nahrazení poškozených pískovcových desek
obvodové zdi, výměnu betonových výdusků, odstranění
oplechování a omítek na pískovcových deskách na nejstarší
kamenné části zdi hřbitova. Další práce představovalo
spárování, mytí tlakovou vodou, biosanace, hydrofobizace.
Poškozené desky a betonové výdusky byly nahrazeny novými
deskami z božanovského pískovce. Zastupitelstvo obce zadalo
provedení opravy firmě KB stavební s.r.o., Nové Město na
Moravě. Celkové náklady akce činily 702 214 Kč. Dotace z Kraje
Vysočina byla přiznána ve výši 260 000 Kč, z Ministerstva
kultury ČR 80 000 Kč, tj. celkem 340 000 Kč (48,4 %). Náklady
obce činily 362 214 Kč (51,6 %).
Tímto byly po 3 letech ukončeny opravy kamenné a cihlové
hřbitovní zdi, zavedení veřejného osvětlení a nasvícení kaple,
vybudování chodníků z kostek, osazení laviček a stojanu na
kola. Další větší investice obec nepředpokládá.
***************************

Již dva roky nám chybí
pan Jiří „Janda“ JANOVSKÝ
ze Simtan.
Vzpomínky zůstaly veselé... zpíváme a fandíme stále
s Tebou, tati.
Děkuji všem.
Martina Lukačinová Janovská

****************************************************************************************************************************
◦•● ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY ●•◦
● Školní rok 2015/2016 jsme zakončili výletem do ZOO v Jihlavě spolu kamarády ze Stříbrných Hor. Počasí nám přálo, možná až
příliš, ale i tak jsme si výlet užili plnými doušky.
● V červenci jsme již mohli plně využívat naši novou venkovní třídu, s kterou jsme všichni velmi spokojeni.
● V září nového školního roku jsme přivítali 8 nových dětí, které si zvykají na nové prostředí. Celkem v tomto školním roce
navštěvuje školku 23 dětí.
● Jako již tradičně jsme nový školní rok zahájili plaveckým kurzem, kterého se účastní 20 dětí, rozdělených do dvou skupin.

● A co nás čeká v nejbližší době? Divadelní představení nejen v mateřské škole, ale i v Havlíčkově Brodě, hudební pořad Tancování
s Míšou, na který se vypravíme také do Brodu, dále focení a další aktivity, související s rámcově vzdělávacím programem.
Leona Čermáková

Horní řada zleva: Adam Hejkal, David Tvrdík, Lukáš Veverka, Aneta Ledvinková, Anna Neubauerová, Emma Císařová, Barbora
Břízová, Amálie Váchová, Darja Vaňková. Prostřední řada zleva: Kristýna Janáčková, Jiří Neuwirth, Jakub Svoboda, Vojtěch
Sedláček, Pavel Peňáz, Jakub Moučka, Roman Merunka, Karolina Mišurová, Michal Fiala, Lukáš Nedvěd. Sedící zleva: Vojta Janák,
Daniela Šimková, Anna Halamová, Tereza Peňázová, Nikola Svobodová, Alžběta Císařová, Václav Neuwirth, Luboš Veverka. Paní
učitelky: Miroslava Šíchová, Leona Čermáková

◦•● POHÁDKOVÝ LES 2016 ●•◦
A stromy nám opět začínají předvádět nejbohatší škálu barev na svých listech, na dveře klepe podzim a s ním jednou v roce přichází i
spousta pohádkových postaviček…
Ano je to tady letos již po páté!
Srdečně zveme všechny malé i velké návštěvníky do pohledského Pohádkového lesa na start 5. ročníku. Na všechny se těší
pohádkové postavičky, vodní víly, lesní strašidla, podzemní i nadzemní bubáci a spousta jiných pohádkových bytostí.
Start bude v neděli 25. září, stejně jako v předchozích letech, u rybníku Jeliňák. V prostoru startu není možné parkovat osobními
automobily. Na start můžete přicházet od 13:00 do 15:00 hodin, odsud budou účastníci vycházet v časových intervalech. Na setkání s
vámi se na pohádkové trase dlouhé cca 4 km těší 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 ji 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 neděli 25. září do jedenácti hodin, kdy bude
nejpozději do této doby zveřejněna informace o případném zrušení akce.
Za organizační tým Yvonna Kršková

◦•● Z ČINNOSTI SPOLKŮ ●•◦
● Dnešní příspěvek začnu soutěží, která
v Pohledu proběhla minulý víkend.
Jednalo se o závěrečné šesté kolo
letošního
ročníku
dětského
turné
v požárním útoku, kterého se zúčastnilo
66 družstev z celého okresu. Na dětských
soutěžích pořádaných u nás bývá
zvykem, že je potřeba hodně úkrytů před
deštěm, tentokrát jich nebylo třeba. Sluníčko nám svítilo už od
rána a soutěž velmi rychle a plynule ubíhala. Náš sbor
reprezentovala dvě družstva v kategorii starších a dvě
v kategorii mladších. Starší Béčko předvedlo nejrychlejší útok
celého letošního turné a s časem 13,59 s porazilo i Áčko, které

se však také dostalo pod 14 s. V mladších bylo naše Áčko 7. a
začínající Béčko 26. Do poslední chvíle nebylo jasné, jak
nedělní výsledky zahýbají výsledky celkovými. Po sečtení bodů
ze všech závodů jsme se v obou kategoriích radovali
z perfektních 2. míst. Ve starších jsme brali ještě 5. místo pro
Áčko. Po této soutěži končí ve starších tři patnáctiletí a
z mladších dva jedenáctiletí přechází ke starším, tak uvidíme,
jak tento posun ovlivní výsledky v další sezóně.
● Kromě dětské soutěže máte všichni jistě v paměti noční
pohár v útoku dospělých, jehož 2. ročník jsme uspořádali na
konci června. Zúčastnilo se ho 6 ženských a 15 mužských
družstev. Stejně jako vloni vyšlo perfektní počasí, zato štěstí se
k domácím týmům obrátilo zády. Holky skončily na 5. místě, A

tým mužů měl neplatný pokus a Béčko dosáhlo na bramborovou
medaili.
● Děkujeme Obci Pohled za zapůjčení prostranství, všem
sponzorům obou soutěží, firmám Českomoravský štěrk, a.s.,
Zempol spol. s r.o. a Osiva a.s. za dovoz vody. V neposlední
řadě všem, kteří se jakkoli podíleli na organizaci a zabezpečení
soutěže, a divákům, kteří přišli naše týmy podpořit.
● A tým mužů si špatnou náladu z pohledské soutěže vylepšil
hned druhý den, kdy na okresním kole soutěže v požárním
sportu v Havlíčkově Brodě kluci vybojovali výborné 4. místo. Na
okrese se soutěží ve třech disciplínách – štafeta 4x100 metrů,
běh 100 m s překážkami a požární útok.
Zatímco kluci bojovali na okrese, měli naši úplně nejmenší
Soptíci svou velkou premiéru – na dětském odpoledni
pořádaném SRPD poprvé veřejně předvedli svůj požární útok,
který byl odstartován velmi neobvyklým způsobem – výstřelem
z děla.
● O prázdninách jsme společně se SRPD uspořádali tradiční
cyklovýlet pro děti, zajistili jsme parkoviště u areálu Sv. Anny o
pouti a družstva dospělých se zúčastňovala ligy i dalších

soutěží. Dvě kola před koncem dospělácké HB Rebel ligy je
naše Áčko na 10. místě z 39 zúčastněných. Áčko letos
absolvovalo už 23 soutěží, Béčko 5 a ženy 9 soutěží. Na
„sousedském“ poháru v Jilemníku se Áčku podařilo potřetí
zvítězit a natrvalo tak získat putovní Jilemnickou proudnici.
Béčko bylo z 11 družstev třetí, ženy získaly 3. místo ze 6
družstev.
Áčko si vyjelo zasoutěžit i na Chrudimsko do obce Dědová. Na
rozdíl od místních pohárů, kde jsou terče vyrážecí, byly
v Dědové plnící terče na 10 litrů. Kluci nám za hranicemi okresu
neudělali ostudu, přivezli pěkné 4. místo z 19 soutěžních týmů.
● A co nás čeká v nejbližší době? Muži dokončí ligu a sezonu
zakončí na Dni hasičů v Chotěboři, děti čeká poslední letošní
soutěž (závod požárnické všestrannosti) první říjnovou sobotu.
V sobotu 8. října připravte před vaše domy všechno nepotřebné
železo – tradiční podzimní sběr proběhne od 8 hodin. Na sobotu
22. října připravujeme zájezd do vinného sklípku. Členové
obdrží pozvánku, která bude pro ostatní občany k vidění
v obchodě a ve vývěsce.
Aneta Kudlová

TJ SOKOL POHLED
ZE SOKOLÍHO HNÍZDA
● Po skončení jarní části sezóny se sokolíci rozprchli na
dovolené, aby načerpali nové síly do dalšího ročníku.
Poté, co vešel v platnost nový přestupní termín, začaly
škatulata s hráči. Ani našemu klubu se nové přestupy
nevyhnuly. Skončilo hostování za celkem rozumné
peníze a jsou povoleny jen přestupy za nekřesťanské
sumy. Do nové sezóny jsme se museli smířit
s odchodem Pepy Eise do Přibyslavi, Petra Slanaře do
Havlíčkova Brodu, Radka Zycha do Šlapanova, Jiřího Poláka a
Jirky Žeguce do Dlouhé Vsi a Luboše Vence do Keřkova.
Naopak k nám přišel Marek Drlík ze Žďáru nad Sázavou, Pavel
Rérych z Dlouhé Vsi, Pavel Bártík z Habrů a Filip Bezouška jako
volný hráč.
● 25. června jsme se podíleli na pořádání dětského dne.
● 10. července se konalo dětské odpoledne se Speedym, kde
nám své umění předvedli mladí pohledští hasiči v požárním
útoku. Ukázali, že právem patří mezi krajskou elitu.
● 29. července se pod patronací Petra Veselky konala malá
kopaná a večer jsme na hřišti uspořádali pouťovou zábavu
s kapelou Baron Beat. V sobotu 30. 7. se uskutečnila druhá
pouťová zábava s kapelou Vosa.
A tým
Letní příprava byla ovlivněna pořádáním pouťových zábav a
hlavně odchody hráčů. Nový kluci si na vyšší soutěž zvykají a
sehrávají se s týmem. Do přípravy naskočili i mladí hráči Zdeněk
Kutlvašr a Jakub Miřátský, z B týmu Lukáš Halama a Michal
Švec.
K prvnímu zápasu jsme zajížděli do Světlé, na půdu horkého
favorita na postup. První půlka zapasu se vyvíjela z našeho
pohledu celkem dobře. Úspěšně jsme napadali soupeře a

dostavily se i šance. Bohužel jsme je neproměnili a
soupeř nás jednou potrestal. Do druhé půli jsme šli
s nadějí dobrého výsledku, leč opak byl pravdou.
Světlá změnila styl hry, začali jsme nestíhat, konečná
prohra 6:0 tedy vypadá hrozivě.
K prvnímu domácímu zápasu k nám přijel neoblíbený
Dobronín a po tragickém výkonu jsme prohráli i proti
oslabenému soupeři 2:0. Následoval zápas ve
Speřicích a další těžký direkt 8:0.
Po výprasku přijel nováček z Košetic. Nováčkovský elán a kvalita
týmu nám způsobila další prohru 4:1. Fanoušci hostů vytvořili
svým hráčům pomocí bubnů a svých hlasivek výbornou
hráčskou kulisu.
Poté jsme jeli na výlet do Jihlavy na Bedřichov a po první půlce
jsme mohli jet domů. Červená karta a rozbité okno (Lukáš
Sobotka), zranění lícní kosti (Míra Krpálek), nervy na pochodu
(Moučka, Freudenreich, Šnobl) a pět branek v naší síti – s tímto
nákladem jsme odcházeli do šaten. 7:0 na světelné tabuli po
závěrečném hvizdu sudího bylo ještě milosrdných.
Musela přijít změna. Trenér si odjel odpočinout na soustředění
s veterány a domácí souboj s Luky nad Jihlavou, i přes porážku
3:1, dává naději na zlepšení. Šance, bojovný výkon a výsledky
konkurence jsou toho důkazem. V neděli jedeme do Brodu a
s místním Béčkem se bude jednat o boj na ostří nože.
B tým
Béčko jsme po dlouhých debatách přihlásili, nyní hraje 4. třídu.
První kolo jeli kluci do Keřkova, kde prohráli 4:1. O týden později
doma rozstříleli Šmolovy 9:2, když 5 branek vsítil Honza
Moučka. Druhy venkovní zápas jsme odehráli v Rozsochatci a
prohráli 2:1.
Dorost

Po přihlášení dorostu jsme se dozvěděli, že jsou ve skupině
pouze 3 týmy. S variantou zrušení soutěže nikdo nesouhlasil, a
tak naši kluci hrají okresní přebor Žďár nad Sázavou. Z okresu
HB se přihlásila ještě Víska a Chotěboř B, která se týden před
soutěží odhlásila. První zápas kluci odehráli v Jimramově se
skórem 4:4. 2 góly vstřelil Honza Hospodka, po jednom Lukáš
Hospodka a Josef Kročil. První domácí zápas kluci sehráli se
Strážkem a po vyrovnaném zápase prohráli 5:2. K dalšímu
utkání přijela Dolní Rožínka a nedala nám šanci - 8:0.
Jan Růžička ml.

STARÁ GARDA
Fotbaloví veteráni se zúčastnili tradičního, již šestého
soustředění od 8. do 11. září na Malé Skále v Libereckém kraji.
Soustředění se konalo v areálu hotelu Jizera a jeho zaměření se
odvíjelo od momentálního fyzického a psychického rozpoložení –
došlo na koupání v bazénu nebo v řece Jizeře, na nohejbal,
tenis, populární byla i pěší turistika na hrady Vranov, Frýdštejn,
rozhlednu Kopanina, Suché skály, Panteon. Besedické skály
nabídly i sjezd na koloběžkách. Po večerech jsme se soustředili
na stmelování kolektivu při bowlingu, u grilování a diskuzích o
problematice světa, globálním oteplování, i o oteplování v Malé
Skále a velké žízni 17 účastníků, kterou úspěšně zaháněla
svijanská jedenáctka, zvláště při oslavách kulatých narozenin
předsedy TJ Sokol Pohled Petra Sobotky, ke kterým mu veteráni
přejí vše nejlepší. Poděkování patří majitelce a personálu hotelu
Jizera za ubytování, stravu, obsluhu a osobitý přístup
k účastníkům, kteří se vraceli do svých
domovů plni sil a pohody. Poděkování
patří řidičům, kteří přivezli a odvezli zpět
účastníky
soustředění.
Zvláštní
poděkování pak patří manželkám a
přítelkyním za to, že společné soustředění
uvolněním svých partnerů od rodinných a
podobných krbů umožnily.
Milan Klement
Fotografický záznam ze soustředění
samospouští: horní řada zleva: František
Vopršal,
Luděk
Freudenreich,
Petr
Veselka, Lukáš Šikner, Pavel Klement,
Milan Klement. Prostřední řada zleva:
Pavel Pokorný, Jan Moučka, Petr Sobotka,
František Růžička, Roman Merunka,
Luboš Venc a Zbyněk Sobotka.
Dolní řada zleva: Otto Kunášek, Tomáš
Vaněk, Jaroslav Pokorný a Petr Mach.

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
● Prázdniny nám skončily, utekly jak voda a je tu nový školní rok, který jsme i my zahájili 2. 9. v Havlíčkově Brodě
na akci nazvané Volný čas není nuda, aneb loučíme se s prázdninami. Na této akci si návštěvníci mohli u našeho
stánku vyzkoušet, jaké to je být opilý pomocí opileckých brýlí, provést resuscitaci u dospělého i novorozence, dále si
u nás mohli zkusit poznávat léčivé byliny a mnoho dalších aktivit. K vidění byly mažoretky ze Šlapanova a
k poslechu nám hráli Maxíci.
● 3. 9. 2016 se konalo Mistrovství mechaniků na havlíčkobrodském letišti. I zde jsme měli svůj stánek, kde si
návštěvníci mistrovství mohli vyzkoušet obdobné věci jako na Volnočasové aktivitě. Zajímavostí pro návštěvníky byla bezesporu
ukázka zásahu hasičů při vyprošťování raněného z auta pomocí příslušné techniky, kteří následně auto rozebrali a zapálili. To byla
pro návštěvníky nevídaná podívaná.
● 4. 9. 2016 proběhla na havlíčkobrodském náměstí akce
nazvaná Bezpečná Vysočina. Zde si především děti mohly
vyzkoušet, jak se chovat na kole v rámci silničního provozu
nebo si vyzkoušet znalosti z dopravních značek. Byl zde
také přistaven simulátor dopravní nehody, návštěvníci si tak
mohli vyzkoušet, jak se cítí člověk při autonehodě. U našeho
stánku si děti mohly vyzkoušet resuscitaci a znalost léčivých
bylin. Pro rodiče jsme měli připraveno měření krevního tlaku,
měření tuků a svaloviny obsažné v těle.
● V pátek 9. 9. 2016 se v parku Budoucnost konal Běh
naděje, kde jsme pomáhali s organizací. Běh se vydařil,
účast byla hojná. Doprovodný program byl zaměřen na
resuscitaci v rámci Světového dne první pomoci, který
připadá na 10. 9. 2016.
A co nás čeká dál?
• 16. 9. se sejdeme na první poprázdninové schůzce.
• 17. 9. třetí hodina kurzu pro dospělé od 16:00
v klubovně zbrojnice na téma KPR u novorozence
a juniora
• 17. 9. zdravotnický dozor na půlmaratonu
v Havlíčkově Brodě
• 21. 9. akce Na vlastní kůži v Havlíčkově Brodě
• 22. 9. Den bez aut v Havlíčkově Brodě
• 22. 10. čtvrtá hodina kurzu pro dospělé od 16:00
v hasičské klubovně na téma Interní stavy a modelové situace.
Aneta Eisová

Ohlédnutí za aktivitami skupiny ČČK Pohled
V obci Pohled kdysi dávno Místní skupina ČČK existovala. Následovala však dlouhá odmlka. Jednoho dne k nám do kanceláře přišla
Anetka Eisová s tím, že by ráda vedla kroužek s malými dětmi a učila je základům první pomoci. To nám srdce zajásalo… ve svém
volném čase, bez nároku na honorář... Kolik z mladých lidí by do toho šlo??? Anetka ano, a to s neuvěřitelným nasazením a
odhodláním. Nicméně ani díky Anetčinu nadšení by kroužek Místní skupiny ČČK nemohl fungovat, kdyby neměl podporu pana
starosty a zastupitelů obce... i Vám patří díky!
Od roku 2014, kdy jsme na valném shromáždění rozhodli, že může vzniknout nová skupina pod číslem 8, uplynulo již několik měsíců,
během kterých se děti v kroužku naučily mnoho důležitého a potřebného. Členové pomohli dalším organizacím uspořádat v Pohledu
mnoho akcí pro širokou veřejnost.
Mnohokrát pomohli jak starší členové, tak i ti nejmenší při akcích v Havlíčkově Brodě (Ples ČČK, oceňování dobrovolných dárců krve,
Soutěž mladých zdravotníků, tábory, Volný čas není nuda, Běh naděje, Světový den první pomoci, Na vlastní kůži, přednášky,
vánoční dílničky a mnoho dalšího).
Velice děkujeme Anetce Eisové a všem členům Místní skupiny ČČK Pohled za to, že je máme, a že na ně můžeme být náležitě
pyšní. Přejeme mnoho elánu, sil a nápadů do dalších dnů.
Za Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod - Ilona Loužecká, ředitelka

SRDP OBCE POHLED
25. 6. 2016 - Velké dětské odpoledne
V rámci této akce pořádané také ostatními spolky naší obce, mohli účastníci nejprve shlédnout hasičský útok nejmladších hasičů
našeho sboru. Kromě soutěží čekala na děti celé odpoledne středověká dílna rodiny Krédlových z Havl. Borové, dále si u stánku
Českého červeného kříže mohli všichni vyzkoušet gerontooblek a opilecké brýle. U paní učitelky Čermákové si děti vyráběly sluníčka
a mohly se zkrášlit malováním na obličej. Myslivecké sdružení si pro malé odvážlivce připravilo střelbu ze vzduchovky a poznávací
soutěže, TJ Sokol si připravil míčové hry.
Děkujeme paní Kavalírové a Kohoutové z Canisterapeutického sdružení Kamarád za krásnou ukázku cvičených pejsků a Františku
Hladíkovi za předvedení barmanské show. Děkujeme také všem sponzorům a lidem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu dětského
dne, p. Hospodkovi za ozvučení, rodině Krédlových za středověkou dílnu, Mysliveckému spolku, TJ Sokol Pohled, SDH Pohled, ČČK
Pohled, paní Hladíkové, hostinci Pod Klenbou, OÚ Pohled a Zámku Pohled za zapůjčení prostoru.
2. 7. – 5. 7. 2016 - Cyklovýlet Bystřice nad Pernštejnem
Letos jsme spolu s SDH zorganizovali pro děti další ročník cyklovýletu, tentokrát do Bystřice nad Pernštejnem. V neděli jsme se
všichni na hradě Pernštejn zúčastnili Královských slavností. V podvečer si pro nás Klárka Kutlvašrová a Lukáš Ondráček připravili
soutěž Miss a Missák, na kterou dětem zajistili balíčky firmy Amylon. Tímto jim velice děkujeme za krásnou soutěž. Další dny už děti
rozdělené do skupin zdolávaly zdejší kopcovitý terén a užívaly si krás města Bystřice. Letos se cyklovýletu zúčastnilo 23 dětí a 9
dospělých. Děkuji proto všem, kteří se o děti v rámci cyklovýletu starali, i těm, kdo nám pomáhali s organizací.

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
● Omlouváme se všem, kteří se přihlásili na zájezd 24. 9. 2016, zájezd se bohužel z technických důvodů nekoná.
● Pokračuje sběr starého papíru vždy 1. sobotu v měsíci – tedy 1. 10., 5. 11. a 3. 12. 2016.
● V měsíci říjnu proběhne sběr kaštanů pro místní myslivecký spolek. Zveme děti i rodiče, aby se zúčastnili a pomohli tak zvířátkům
lépe přezimovat. Datum a čas upřesníme na obvyklých místech.
● 29. 10. pořádáme od 17:00 již tradiční Putování za světýlkem.
● V listopadu se sejdeme na předvánočním pletení z pedigu.
● 3. 12. 2016 se v prostorách zámku od 15:00 uskuteční Mikulášská besídka.
Jiří Ondráček

MYSLIVECKÝ SPOLEK POHLED
PODZIM V MYSLIVOSTI - V přírodě na podzim všechno dozrává, sklízí se plody, které se vyvíjí už od jara.
Ptáci odlétají za teplem na jih, zvěř, která přes zimu zůstává doma, shromažďuje zásoby.
Září je měsícem babího léta, časem sklizně a prvních příprav na zimu. Myslivci pořádají hony na drobnou
pernatou (kachny), loví se jeleni v říji a srnčí zvěř. Začíná sběr kaštanů, žaludů a jeřabin pro přikrmování zvěře.
Říjen je měsíc barevného listí, výlovu rybníků, zkracujících se dnů a tažných ptáků. Vrcholí jejich odlet. Srnci
shazují paroží a začíná dančí říje. Jezevec upadá do zimního spánku. Probíhá přikrmování zvěře jadrným
krmivem.

Listopad je měsícem dešťů, větru a prvních mrazíků. Probíhá mufloní říje. Myslivci pořádají hony na zajíce. Je to poslední měsíc před
nástupem zimy.
Prosinec je měsícem sněhu, ledu a mrazu. Zvěř, která u nás přezimuje, musí dostávat pravidelnou péči, aby zimu překonala bez
větších problémů. Myslivci dále předkládají objemové a jadrné krmivo. Loňská zima byla mírná a pro zvěř nebylo náročné toto období
přečkat.
Letošní podzim je stejně jako minulý ve znamení dvou akcí. V sobotu 15. 10. myslivci pořádají tradiční výlov Simtanského rybníka,
spojený s prodejem kaprů a amurů. Návštěvníci je budou moci zakoupit pod hrází od 9:30. Občerstvení z ryb s posezením bude opět
součástí tohoto dopoledne.
Další akci pořádá Myslivecký spolek v prosinci. Poslední leč se letos uskuteční v sobotu 10. 12. od 20:00 v kulturním domě ve
Stříbrných Horách. K poslechu a tanci zahraje skupina Tandem. Zvěřinové speciality i autobusová doprava jsou zajištěny, srdečně
proto zveme všechny příznivce dobré zábavy.
Za MS Pohled Jiří Polák

ZPRÁVY Z ČZS
● Výbor ČZS děkuje všem členům, kteří se podíleli na přípravě a úklidu tradiční červencové výstavy květin, a rovněž
všem občanům, kteří si přišli výstavu prohlédnout. Letos výstavu navštívilo 1283 platících osob, z toho 119 dětí.
● Na podzim bude pro členy i nečleny opět zahájeno moštování. První moštovací sobota je stanovena na 24. 9. a dále se
bude pokračovat každou sobotu od 7:00 do 10:00, v případě zájmu i déle. Ukončení moštování bude předem oznámeno.
Cena za 1 litr moštu je 4 Kč pro nečleny a 1 Kč pro členy ZO Pohled.
● V sobotu 8. 10. pořádají zahrádkáři zájezd do Častolovic. Dopoledne je v plánu prohlídka zámku a dále návštěva výstavy Zahrada
východních Čech. Odjezd je stanoven na 6:00 od zastávky autobusu.

KLUB DŮCHODCŮ
Čas prázdnin a dovolených je pryč a my jsme se opět sešli na pravidelné schůzce. Nebylo nás mnoho, někteří členové ještě využívali
posezónní rekreace, někdo nepřišel ze zdravotních důvodů. Na schůzce jsme projednávali přípravu podzimního zájezdu a účinkování
v Pohádkovém lese.
Zájezd Klubu důchodců se uskuteční ve čtvrtek 29. 9. 2016. Podíváme se do zámku ve Světlé n/S., projdeme se městem, zastavíme
se na oběd a odpoledne při zpáteční cestě navštívíme včelaře p. Slámu z Chlístova, s nímž jsme již dříve strávili příjemné chvíle při
jeho přednáškách. Samozřejmě s sebou vezmeme i nečleny klubu. Ve vývěsce u OÚ budou umístěny bližší informace o zájezdu.
Organizátoři Pohádkového lesa, akce pro děti, která se uskuteční 25. 9. 2016, s námi opět počítají. Na schůzce v hasičárně 12. 9. byl
upřesněn program a obsazení stanovišť účinkujícími. Kdo má zájem, má stále možnost se zúčastnit.
Po občerstvení paní Machová vyprávěla o zájezdu do Itálie (Řím, Pompeje, Vesuv).
Marie Machová

DNY PRO SENIORY V SENIOR POINTU Havlíčkův Brod: 3. – 7. 10. 2016:
Najdete nás v budově AZ Centra, Rubešovo náměstí 17, Havlíčkův Brod, hlavním vchodem od
kostela – 2. patro (výtahem, popř. po schodišti)
Pondělí 3. 10.:
● 10:00–11:30 a 12:30–14:00: Kreativní dílny pro seniory – pod vedením paní Růženky
Kručanicové a Jany Čížkové (Rozetky a enkaustika)
● 14:00–15:00: Historie Havlíčkova Brodu – Muzeum HB
Úterý 4. 10.:
● 9:00-11:00: Pétanque – informace o Klubu pétanque v Havlíčkově Brodě, pravidla, praktická
hra (hřiště u TJ Jiskra) pod vedením Michala Habáska – mistra ČR v pétanque
●13:00–15:00 – Aktivita jako cesta z osamělosti – přednáška pod vedením trenérky paměti a kreativity Jany Vejsadové
Středa 5. 10.:
● 9:00–12:00: Kreativní dílny pro seniory - pod vedením paní Růženky Kručanicové a Jany Čížkové (Andělské tvoření a pletení
z papíru)
● 12:30–13:45: – koncert žáků pod vedením p. učitelky p. Koubkové
● 14:00: Vyhlášení vítězů soutěže Rodina a jak ji vidím já – předání cen
- 14:45: Projekt SOUSEDÉ PLUS – nová verze sousedské výpomoci - Marta Vencovská, koordinátorka tohoto projektu pro Kraj
Vysočina
Čtvrtek 6. 10.:
● 8:00 – 10:00: Zdravotní monitoring ve spolupráci se SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod – měření TK, BMI, GM + navíc konzultace
s výživovým poradcem
● 9:00 – 10:00: Zdravotní cvičení – ukázka pomůcek a cvičební hodiny
Pátek 7. 10.:
● 8:00 – 14:00: 2. ročník SENIORSKÉ MINIOLYMPIÁDY - Pětičlenné týmy z řad seniorů se utkají v pěti disciplínách a poměří
tak své síly. Ocenění získají nejlepší tři týmy a tři jednotlivci. Akce se koná pod záštitou pana starosty města Havlíčkův Brod Mgr.
Jana Tecla, MBA a ve spolupráci s Obchodní akademií a Hotelovou školou v Havlíčkově Brodě.
PRAVIDELNÉ AKCE SENIOR POINTU V MĚSÍCI ZÁŘÍ A ŘÍJNU
Pondělí – 12., 26. 9. a 10., 24. 10. (1x 14 dní, v případě pěkného počasí) – Pétanque – 9:00-11:00
Pondělí - 12., 19., 26. 9. a 10., 17., 24. 10. (1x týdně, v případě pěkného počasí) Nordic Walking – 14:00-15:00
Úterý – 6., 20. 9. a 11, 25. 10. Výtvarná akademie - I Rembrandt nějak začínal … - 16:00-18:00
Úterý – 13. 9. a 11. 10. – Alzheimer poradna Kraje Vysočina – 8:00-16:00
Středa - 12. 10. a 26. 10. - Přednáška v rámci projektu Bezpečný podzim života - 9:00-11:00
Čtvrtek – 8., 15., 22., 29. 9. a 13., 20., 27. 10. - Zdravotní monitoring – 8:00-10:00, Zdravotní cvičení – 9:00-10:00
Pátek – 9., 16., 23., 30. 9. a 14., 21. 10. – Rukodělné dílničky – 9:00–11:00
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