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◦•● POHÁDKOVÝ LES, SOBOTA 23. ZÁŘÍ 2017 ●•◦

Konec září se opět hlásí a s ním se do Pohledu vracejí pohádkové postavičky, aby děti i dospělé alespoň jedno odpoledne, mohly
mohly
provést světem fantazie, světem, ve kterém vždycky všechno dobře dopadne, světem, ve kterém hlupák - zmoudří, chudý –
zbohatne a dobro a spravedlnost vždy vyhraje nad zlem.
Na návštěvu svých panství na zemi, ve vodě i pod zemí bude děti opět očekávat spousta nově příchozích bytostí, které si pro
ně připravily nové a zajímavé úkoly, nazdobily své kostýmy, vyleštily kotlíky i meče. Start bude opět od rybníčku
rybníčku zvaného
zvaného
Jeliňák – od 13:00 do 15:00. Děti a jejich doprovod budeme na trasu opět pouštět podle čísel, která budou mít děti na hracích
kartách. Hrací karty obdrží u startu, po zaplacení vstupného.
Na trasu budeme účastníky posílat v intervalech, kterými se snažíme zabránit přelidnění na
jednotlivých stanovištích proto, aby si děti soutěže v klidu užily. Čekání na startu si děti opět
budou moci zpříjemnit účastí v malých
malých workshopech, tentokrát bude u startu i mini
občerstvení. Trasa bude sjízdná i pro kočárky, přesto doporučujeme všem – vezměte si
pohodlnou obuv, svačinu, pití a hlavně špekáček s chlebem. V cíli bude oheň, na kterém si
všichni budou moci své dobroty opéct.
opéct.
V cíli od 16.30 začne diskotéka DJ Veselého, na které si děti zatančí, zasoutěží a zaskotačí.
Občerstvení opět zajišťují členové TJ Sokol. Vstupné pro děti i dospělé je symbolických 30 Kč.
V případě deštivého počasí budeme informace aktualizovat na stránkách
stránkách obce. Na všechny
účastníky se moc těšíme!
Za realizační tým Irena Klementová, Yvonna Kršková a Jiří Ondráček
◦•● INFOKOUTEK ●•◦
ANEB CO SE CHYSTÁ V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ
● V sobotu 16. 9. pořádá SRPD zájezd do Znojma. Autobus je
již plně obsazen, účastníci budou odjíždět v 7:00 od zastávky.
● ČZS oznamuje, že v sobotu 23. 9. zahajuje moštování a dále
v něm bude pokračovat po celý říjen. Ukončení moštování bude
předem oznámeno. Cena za 1 litr moštu je 4 Kč pro nečleny a 1
Kč pro členy ZO Pohled.
● Klub důchodců pořádá ve středu 27. 9. zájezd do Slatiňan, s
návštěvou místního zámku, hřebčína a na zpáteční cestě obce
Ležáky. KD stále nabízí volná místa.
● Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven vedle
kadeřnictví v Pohledu v pátek 29. 9. od 12:00 hod. do pondělí 2.
10. do 7:00 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.
● POZOR ZMĚNA - sběr starého papíru bude probíhat na
prostranství před mateřskou školou vždy 1. sobotu v měsíci,
tedy 7. 10., 4. 11. a 2. 12., v době mezi 9:00 a 10:00.
● Myslivecký spolek Pohled srdečně zve na tradiční výlov
Simtanského rybníka, který se uskuteční v sobotu 14. 10.

Prodej kaprů a amurů, občerstvení z ryb s posezením bude pro
návštěvníky výlovu připraveno pod hrází rybníka.
● Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se
uskuteční v pátek 20. 10. od 14:00 do 22:00 a v sobotu 21. 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 21. 10. od 8:00 podzimní sběr
starého železa.
● Sběr nebezpečného odpadu proběhne ve středu 1. 11.
v Pohledu u sběrného místa vedle obecního úřadu od 15:30 do
15:45.
● Na tradiční Putování za světýlkem zvou členové SRDP v
pátek 10. 11. od 17:00 před obecním úřadem. Organizátoři
slibují překvapení.
● Letošní Dovádění s čerty pořádané SRDP se uskuteční
v sobotu 2. 12. v prostorách zámku.
● Myslivecký spolek Pohled srdečně zve na tradiční Poslední
leč, která se uskuteční v sobotu 9. 12. od 20:00 v kulturním
domě ve Stříbrných Horách.

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 13. června 2017
Zastupitelstvo obce schválilo:
● výsledek hodnocení nabídek a pořadí
nabídek výběrového řízení na veřejnou
zakázku Protipovodňová opatření obce
Pohled, a rozhodlo o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou je nabídka účastníka TBO
s. r. o, Vejprnice, s celkovou cenou
1 121 632 Kč bez DPH.
● zápis kronikářky obce Mgr. Martiny
Bořilové do Kroniky obce Pohled, V. díl,
rok 2015, na stranách 99-120.
● Rozpočtové opatření č. 2/2017.
Zastupitelstvo obce rozhodlo:
● uzavřít Smlouvu zakládající právo
provést stavbu „I/19 Simtany směrová
úprava trasy“ mezi Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR, státní příspěvková organizace,
Praha 4, zastoupená Ing. Marií Tesařovou,
ředitelkou ŘSD ČR, Správa Jihlava,
(stavebník) a Obcí Pohled, (vlastník).
● uzavřít nájemní smlouvy, každou
samostatně, mezi Obcí Pohled a Irenou
Kučerovou, Hostovice, Josefem Spilkou,
Hlinsko
v Čechách
a
Milošem
Hoffingerem, Přelouč, o pronájmu části
pozemků poutního místa Svatá Anna
v termínu 19. 7. – 4. 8. 2017.
● o poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu obce Monice Bartušové,
Pohled, ve výši 4 700 Kč pro rok 2017, na
rozbor vody v provozovně Hostinec pod
Klenbou.
● o realizaci akce „Oprava vnější fasády a
krytiny kapličky Svaté Anny v Pohledu“
firmou Jindřich Krejčí, štukatérství, Štoky.
● o realizaci akce „Oprava dopravního
značení a instalace informačního systému
v obci Pohled“ firmou PasProRea s. r. o.,
Holkov.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

● stažení žádosti dne 13. 6. 2017 o
individuální dotaci podanou dne 8. 6. 2017,
na projekt Oprava hřiště TJ SOKOL
POHLED z. s., pro rok 2017.
Zastupitelstvo obce udělilo:

● hospodaření a plnění rozpočtu obce
Pohled za dvě čtvrtletí roku 2017 a
rozbor
hospodaření
příspěvkové
organizace obce – Mateřské školy
Pohled za dvě čtvrtletí roku 2017.
● Rozpočtové opatření č. 3/2017.
Zastupitelstvo obce rozhodlo:

Pohled, (budoucí oprávněná), na akci
„Vodovod Pohled“.
● o zajištění projektové dokumentace pro
povolení stavby vodovodních přípojek pro
vlastníky nemovitostí v obci Pohled,
firmou IS engineering s. r. o., Jihlava, a
zároveň přijímá obec Pohled zmocnění
vlastníků
nemovitostí
k zajištění
projektové dokumentace pro povolení
stavby vodovodní přípojky.
● o umístění čtyř kamenů zmizelých
„Stolpersteine“ – rodiny Turnovských –
na pozemku obce p. č. 634/1, v k. ú.
Pohled, v blízkosti sochy sv. Jana
Nepomuckého.
● na základě podané žádosti o snížení
nájmu za pronájem poutního místa u
Svaté Anny pro rok 2017 o 5 000 Kč pro
Irenu Kučerovou, Hostovice.
4. Zastupitelstvo obce vzalo na
vědomí:

● nabýt úplatně do vlastnictví obce v k. ú.
Simtany pozemky p. č. 46/2, výměra
2 200 m2, ostatní plocha, neplodná půda,
a p. č. 46/3, výměra 31 m2, trvalý travní
porost, od soukromé osoby, za
dohodnutou kupní cenu 50 000 Kč.
Náklady na sepsání smlouvy a vklad do
katastru nemovitostí hradí obec Pohled
(jedná se o pozemky části břehu nad
Simtanským rybníkem).
● uzavřít Smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. IP-122008585/001
mezi
Obcí
Pohled,
(povinná) a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín II
– Podmokly (oprávněná), na akci
„Pohled, Polzerová, přípojka knn“.
● uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene – služebnosti č.
P/ZS/21/2017 mezi Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR, státní příspěvková organizace,
Praha 4 (budoucí povinná) a Obcí

● uzavření starostou obce Smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. P/ZS/22/2017
mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,
státní příspěvková organizace, Praha
(budoucí povinná) a Obcí Pohled,
(budoucí oprávněná), na akci „Rouštany
– rekonstrukce veřejného osvětlení“.
● uzavření starostou obce Smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č
1478/2017-SML mezi Povodím Vltavy,
státní podnik, Praha 5 (budoucí povinný)
a Obcí Pohled, (budoucí oprávněný), na
akci „Pohled – kanalizace a ČOV“.
● uzavření starostou obce Smlouvy č.
107283/17, o užití ZABAGED –
polohopis, ZABAGED – výškopis a
Databáze geografických jmen ČR mezi
Zeměměřickým úřadem, Praha 8, a Obcí
Pohled, na projekt „Protipovodňová
opatření obce Pohled“.

● plnou moc starostovi obce Ing. Milanu
Klementovi, Pohled, k zastupování obce
Pohled (akcionář) na Valné hromadě
akcionářů obchodní společnosti Vodovody
a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s., konané
dne 14. 6. 2017..

Ze zasedání 3. srpna 2017
Zastupitelstvo obce schválilo:

◦•● CO NOVÉHO V OBCI ●•◦
SMLOUVY NA PROJEKTY VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK
Ve druhé polovině srpna určení zastupitelé obce doručili osobně
vlastníkům nemovitostí smlouvy s obcí k vypracování projektové
dokumentace a povolení přípojky vodovodu pro jejich
nemovitosti. Celkem se jednalo o 183 smluv. Ke dni uzávěrky
zpravodaje se vrátilo podepsaných 170 smluv, tj. 92,9 %,
nevrátilo se podepsaných 11 smluv a 2 smlouvy se zatím
nepodařilo doručit.
Pro vybudování přípojky v době realizace stavby vodovodu se
vyjádřilo 143 vlastníků, tj. 79,1 %, nevyjádřilo se 25 vlastníků, 13
vlastníků ještě nepodepsalo smlouvy a 2 vlastníci odmítli
zpracování projektové dokumentace obcí.
V nejbližší době nabyde platnost stavební povolení pro akci
Vodovod Pohled. Poté bude zpracována dokumentace pro
realizaci stavby, bude vydáno povolení pro vodovodní přípojky,
realizováno výběrové řízení na dodavatele a podání žádostí o
dotaci na akci Vodovod Pohled. Realizace stavby je
předpokládána v druhé polovině roku 2018.

POUŤ U SVATÉ ANNY 2017
Letošní pouť se konala třetím rokem s jiným umístěním atrakcí,
které si většina účastníků poutě chválí. Bohužel pouť byla
poznamenána tím, že vyschl hojně navštěvovaný pramen pod
kapličkou a netekla tedy žádná voda. Podle vyjádření trhovců a
majitelů atrakcí byla návštěvnost stejná jako v loňském roce.

Méně bylo prodejních stánků a stánků s občerstvením. Tento
stav bylo možné v letošním roce zaznamenat nejen na naší
pouti. Obec získala od nájemců poutního místa nájem ve výši
45 750 Kč, výdaje za 2 ks WC činily 3 388 Kč a za přistavení
kontejneru, odvoz a uskladnění odpadu 3 592 Kč.
Dalším příjmem obce z pouti jsou poplatky spolků TJ Sokol, SDH
a ČZS v celkové výši 6 820 Kč.

RESTAUROVÁNÍ SOCHY SV.
JANA NEPOMUCKÉHO
Obec
v květnu
a
červnu
zrealizovala restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého ve
středu obce restaurátorem Petrem Mášou z Přibyslavi.
Předchozí známé restaurátorské zásahy byly provedeny v roce
1993 a 2007. Celková výška objektu je 395 cm, pískovcová
socha světce měří 180 cm, autor je neznámý, barokní socha
datována rokem 1711 je kulturní památkou ve vlastnictví obce.
Při restaurování byly šetrně sejmuty uvolněně tmely, nečistoty
byly omyty vodou, rovněž mikroorganismy s použitím
biosanačního prostředku. Restaurátor provedl lokální retuše
dřívějších tmelů, revize spár, lokální injektáže, očistil a pozlatil
kovovou a měděnou svatozář, opravil a zretušoval zděný sokl.
Celkové náklady na restaurování byly ve výši 108 921 Kč,
dotace z Kraje Vysočina byla přiznána ve výši 50 000 Kč, tj. 45,9
%, náklady obce činily 58 921 Kč, tj. 54,1 %.

OPRAVA
KAPLIČKY
PŘIBYSLAVSKÉ ULICI

NA

Obec jako vlastník kapličky svaté
Anny na Přibyslavské ulici, která je
hodnotnou barokní dekorativní lidovou stavbou z konce 18.
století, se rozhodla pro její opravu. Poslední komplexní oprava
památky byla provedena v roce 1964 (podle zápisu v kronice) a
v roce 2004. Současný stav vnějších omítek byl již stářím a
novodobými opravami zčásti poničen a bez původní profilace.
Střecha se zvonicí z šindele byla napadena dřevomorkou a
degradován byl i krov. Oprava vnější fasády spočívala
v odstranění fasády až na původní zdivo se zhotovením vápenné
omítky, s vytažením říms v původní profilaci s vápenným
nátěrem. Oprava střechy spočívala v demontáži krovu se zvonicí
a makovice, v sanaci napadených částí krovu, včetně jejich
výměn. Po dokončení výměny krovu bylo doplněno laťování,
byla provedena montáž nového, ručně štípaného tradičního
valašského šindele a zadní strana byla doplněna o tesaný
modřínový okapní žlab. Po dohodě s vlastníkem pozemku
panem Málkem byly realizovány terénní úpravy, při kterých byla
celá kaplička odkopána do úrovně terénu před kapličkou.
Stávající oplocení bylo odstraněno a nové, gabionové bylo
přesunuto za kapličku.
Při přípravě a realizaci oprav kapličky byly zjištěny zajímavé
skutečnosti. Ve štítu je umístěn plechový nápis MARIA – ovšem
na původním evidenčním listu kulturní památky byl anagram
chybně identifikován jako Anna. Zda je kaplička zasvěcena
Panně Marii nebo svaté Anně bude předmětem dalšího
zkoumání. Při demontáži zvonice bylo sejmuto vahadlo zvonu,
na kterém jsou vyryty iniciály WH s letopočtem 1796. Komu patří
iniciály WH a kdy a kam se ztratil zvon, zatím nebylo zjištěno. Při
rozebírání zvonice nebyla nalezena avizovaná zapečetěná
skleněná lahev, do které dle zápisu v kronice obce, měl být
v roce 1964 vložen pamětní list z ručního papíru o rozměrech
25x40 cm, jehož fotografie je ve fotokronice obce, s datem
vložení 12. 7. 1964. Kdy a kým byla lahev s pamětním listem
vyjmuta, se zatím nepodařilo zjistit.
Obec do zvonice kapličky umístila 14. 8. měděnou schránku, do
které vložila noviny Havlíčkobrodský deník z téhož dne, publikaci
k 750. výročí obce, pexeso a odznak obce. Štukatérství Krejčí
Štoky, provádějící opravu vložilo do schránky svůj pamětní list.
Celkové náklady na opravu kapličky činily 162 450 Kč, z toho
byla obci přiznána dotace z Kraje Vysočina ve výši 55 000 Kč,
z ministerstva kultury 55 000 Kč, celkem 110 000 (67,7 %),
náklady obce tedy činily 52 450 Kč (32,3 %).

PROJEKT DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ V OBCI
ZO rozhodlo o realizaci nového pasportu komunikace a
dopravního značení v obci, protože současný byl 10 let starý a
stejně tak i některé dopravní značky. Realizaci pasportu
komunikace s plánem zimní údržby, pasportu dopravního
značení a výměny dopravních značek ve vlastnictví obce, a dále
umístění turistického označníku provedla firma PasProRea s.r.o.,
Homole. V červnu firma vyměnila a doplnila dopravní značení na
komunikacích ve správě obce a osadila turistický označník ve
středu obce před budovou obecního úřadu. Celkové náklady
výměny, doplnění dopravního značení a turistického označníku
činily 63 685 Kč, přičemž je hradila obec. Zastupitelstvo obce
věří, že provedená opatření zvýší bezpečnost a plynulost
silničního provozu v obci i mimo ni.

OPRAVY MAJETKU OBCE
V srpnu byly provedeny opravy v budovách ve vlastnictví obce.
V budově obecního úřadu ve sklepě byl opraven rozvod vody pro
stáčení pitné vody pro potřeby občanů.
Po červencové poruše prasklé vody ve sklepě zdravotního
střediska byla provedena výměna rozvodu vody v celém objektu
(výměna 2 ks baterií, 3 ks WC, 1 ks umyvadlo) firmou Kratochvíl,
Ždírec (zatím nefakturováno).

V mateřské škole byla provedena výměna jističů v rozvodné
skříni, instalovány nové zásuvky firmou Pazderka, Přibyslav
(zatím nefakturováno). Dále byla v mateřské škole provedena
výměna části krytiny střechy, která byla poškozena po zimě
prohnutými sněžáky, které prorazily hliníkové šablony krytiny.
Práce provedla firma Klempířství Krejčí Štoky za cenu 15 730
Kč, které budou hrazeny z rozpočtu mateřské školy.

MĚŘENÍ

OTŘESŮ
Z CLONOVÉHO
ODSTŘELU
V KAMENOLOMU POHLED
Na základě objednávky společnosti Českomoravský štěrk a.s.
provedla firma Bartoš - Engineering 14. července 2017 úřední
měření otřesových účinků 455. clonového odstřelu v
kamenolomu Pohled. Účelem měření bylo prošetření intenzity
seizmických účinků clonového odstřelu na vytypované zástavbě
obce Pohled a Simtany, neboť došlo k stížnosti na pociťované
zvýšené otřesové účinky při provádění clonových odstřelů
situovaných v zahloubení lomu. Tyto odstřely jsou prováděny
v V. etáži (zahloubení) pomocí celkové nálože s použitím 7.285
kg trhaviny a s provedením 50 záhlavních vrtů délky 18,1 – 19,3
m a 24 patních a srovnávacích vrtů délky 1,5 – 3,0 m. Měřící
stanoviště byla umístěna ve vytipovaných nemovitostech č.p. 63
(Hradovi, vzdálenost od odstřelu 360 m), č.p. 54 (Langerovi,
vzdálenost 1380 m), č.p. 229 (Bořilovi, vzdálenost 1140 m), dále
v Simtanech č.p. 9 (Váchovi, vzdálenost 750 m), č.p. 16
(Nimmertondlovi, vzdálenost 590 m), č.p. 17 (Novotný,
vzdálenost 540 m). Při posuzování se měří přípustná hodnota
rychlosti kmitání, přičemž jsou stanoveny stupně poškození
nemovitostí 0, 1 a 2. Stupeň 0 znamená nulové poškození, 1 –
první známky poškození, trhlinky do 1 mm; 2 – lehká rozrušení
s malými škodami, trhliny do 5 mm. Klasifikovány jsou i
posuzované stavby, podle tříd odolnosti. V kategorii A jsou např.
stavby chatrné, staré, neodpovídající stavebním předpisům,
zříceniny..., B jsou stavby z cihel, řadovky, až po D – stavby
z ocelového skeletu, betonu. Hodnocen je také druh půdy. Č.p.
63 bylo zařazeno do kategorie A, ostatní domy do třídy odolnosti
B. Na nejbližším objektu rodinného domu č. 63 ve vzdálenosti
cca 360 m od odstřelu byla v úrovni přízemí zaznamenána
maximální výchylka rychlosti kmitání 5,27 mm/s při frekvenci
dominantních vibrací 15 Hz. Na dalších dvou stanovištích
umístěných v obci Pohled tj. č. 54 a č. 229 byly registrovány
maximální otřesové účinky 0,7 mm/s.
Na obytné zástavbě v obci Simtany byla naměřena maximální
hodnota rychlosti kmitání 2,57 mm/s na nejbližším rodinném
domě č. 17 nacházejícím se při hlavní silnici ve vzdálenosti cca
540 m od clonového odstřelu. Frekvenční obor dominantních
vibrací byl nižší v rozmezí od 7 do 13 Hz. Sousední dům č. 16
byl zatížen maximálními otřesovými účinky 1,73 mm/s při
frekvenci v úrovni 15 Hz. Na obytném domě č. 9 nacházejícím se
v severovýchodním okraji obce Simtany ve vzdálenosti cca 750
m od odstřelu naměřená intenzita vibrací nepřekročila 0,6 mm.
Naměřené hodnoty seizmických účinků na prošetřovaných
objektech nepřekročily přípustné meze dynamického namáhání
dle ČSN 730040 odpovídající stupni porušení „0“ (beze škod)
stavebních objektů třídy odolnosti A i B a analýzou vyhodnocený
frekvenční obor dominantních vibrací. Firma Bartoš –
Engineering doporučila lomu provést úpravu maximálních náloží
a použití dělených náloží s meziucpávkou, samostatně
odčasované alespoň v intervalu zpoždění 25 ms. Dále firma
doporučila v dalším postupu těžby směrem k domu č.p. 63
provést kontrolní seizmické měření na tomto objektu. Seizmické
účinky na ostatních prošetřovaných rodinných domech byly velmi
nízké intenzity, podstatně pod stanovenými přípustnými
hodnotami dle ČSN 730040. Výsledky měření potvrzují
správnost používaných parametrů TPVR a stanovených náloží,
respektujících bezpečnost okolní zástavby vůči jejich zatížení
technickou seizmicitou.

****************************************************************************************************************************
◦•● Z POHLEDSKÉ FARNOSTI ●•◦
V ohlédnutí za prázdninovým děním ve farnosti stojí na prvním místě vyjádření díků všem, kteří s otevřeným srdcem jakkoli přispěli ke
zdárnému prožití svatoanenské pouti: při úklidu, při výzdobě (rodině Mištových), varhanní službou (zejména panu Pavlasovi),
asistencí u oltáře (rodině Heilandových), zajištěním ozvučení i něčeho dobrého k snědku a především každému jednotlivci, který se
ke sv. Anně s důvěrou obrací v modlitbě obětované za věčná dobra pro své blízké. V neposlední řadě náleží dík všem duchovním

správcům P. Oldřichu Kučerovi, novoknězi P. Petru Soukalovi a P. Antonínu Pavlasovi za jejich obětavou službu při mších svatých i
ve zpovědnici. Poslední bohoslužba bude letos v poutním kostele slavena 28. září v 9:00. Za vydařený pouťový koncert vděčíme
místnímu zahrádkářském svazu, který se štědře zhostil hmotné záštity nad tímto mimořádným představením pražského žesťového
kvintetu. Varhany při této příležitosti překrásně rozezněl pan František Petr.
Kéž nás přijatá požehnání posilní a povzbudí k další cestě, příležitostí je nespočet: Vyprošujme Boží blízkost novomanželům
sezdaným a dětem letos pokřtěným ve svatoanenském kostele. Buďme oporou našim duchovním představeným, aby měli odvahu
hájit dobro farnosti. Obracejme se oddaně k Panně Marii Fatimské s prosbami za uchování víry, jakož i míru v Evropě. Obětujme
vlastní bolesti těla i duše za dobro našich blízkých, za proměnu našeho života a za spásu všech zemřelých.
Na závěr přinášíme kratičký rozhovor s novým administrátorem pohledské farnosti, havlíčkobrodským děkanem P.
Oldřichem Kučerou.
###Důstojný pane, odkud pocházíte, kde jste studoval?
Narodil jsem se v roce 1972 v Litomyšli a dětství prožíval spolu se třemi sourozenci v obci Sebranice u Litomyšle. Tam jsem
navštěvoval mateřskou i základní školu. V Litomyšli jsem pak vystudoval střední zemědělskou školu. Následně jsem rok pracoval v
JZD Sebranice jako opravář zemědělské techniky, traktorista a kombajnér.
###Jaká byla Vaše cesta ke kněžskému povolání?
Rodiče nás vedli k Pánu Bohu i skrze salesiánské hnutí. A tak nejen během pracovního procesu ve mně začínalo růst poznání
povolání
k
cestě
kněžství.
Tuto
cestu
jsem
zahájil
v
konviktu
v
Litoměřicích
a
následně
v
pražském semináři. V Pardubicích jsem prožil tři roky kaplanství a pak následně 17 let v Žamberku. Velký vliv v mém životě měl
profesor Mons. Karel Vrána.
###Co je na kněžské službě podle Vás nejkrásnější a co nejpodstatnější? Jaké máte záliby?
Poznání Boha je pestrou zkušeností a přináší bohatství poznání na mnoha úrovních. Toto poznání přináší objevování lidí, krás
přírody,
díla
lidských
rukou
i
umění.
Jsem
vděčný
Bohu,
že
jej
mohu
poznávat
při
bohoslužbách, cestování. Hlavu si vyčistím lyžováním, koupáním i při volejbale a jiných sportech nebo manuální prací. Z modlitby a
četby vychází nejvíc síly, a tak ji považuji za základ svého poslání, které se budu učit i mezi vámi.
Jan Novotný ml.

◦•● ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY ●•◦
● V novém školním
roce
postupně
přivítáme
10
nováčků,
celkem
v tomto školním roce
budeme mít 26 dětí,
z toho 11 děvčat a
15 kluků.
● V novém školním
roce
jsme
také
přivítali novou paní
učitelku
Věru
Pulcovou.
● Jako již tradičně
jsme nový školní rok
započali plaveckým
kurzem, kterého se
účastní
17
dětí,
rozdělených do dvou
skupin.
● Hned první týden
po
prázdninách
jsme
měli na návštěvě
v mateřské
škole
klauna, který děti
úsměvnou
formou
provedl dopravními předpisy.
● V tomto roce budeme pracovat podle Školního vzdělávacího programu s názvem „Poznáváme svět“.
● Informace nejen pro veřejnost – děkujeme za sběr plastových víček, který stále pokračuje.
● Podzim bude spojen s podzimním focením, kterého se po dohodě mohou účastnit i děti (s rodiči), které nenavštěvují mateřskou
školu. Bližší informace zveřejníme přibližně v říjnu na stránkách školy.
● Připojujeme fotografii ze společného focení za školní rok 2016-2017. Horní řada zleva: pí uč. Miroslava Šíchová, Adam Hejkal,
Michael Fiala, Aneta Ledvinková, Anna Neubauerová, Karolina Mišurová, Kristýna Janáčková, pí ředitelka Leona Čermáková.
Prostřední řada zleva: Filip Němeček, Vojta Janák, Alice Novotná, Matyáš Čejka, Ondřej Lacko, Václav Neuwirth, Lukáž Nedvěd.
Spodní řada zleva: Anna Halamová, Anežka Nováková, Tereza Peňázová, Anna Vajdová, Marcela Marková, Nikola Svobodová,
Daniela Šimková, Radim Kudla, Štěpán Mišura.
Leona Čermáková, ředitelka mateřské školy

◦•● Z ČINNOSTI SPOLKŮ ●•◦
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
● V pátek 23. června jsme uspořádali již
třetí ročník nočního poháru v požárním
útoku dospělých. Zúčastnilo se ho 8
ženských a 16 mužských družstev.
V příjemně teplé letní noci nám letos
konečně přálo i štěstí. Áčko mužů
zvítězilo, Béčku se podařilo porazit

všechny kromě Áčka, takže jsme se radovali i ze druhého místa.
Další druhé místo patřilo holkám. Děkujeme Obci Pohled za
zapůjčení prostranství, firmám Českomoravský štěrk, a.s.,
Zempol spol. s r.o. a Osiva a.s. za dovoz vody. Dále všem, kteří
se jakkoli podíleli na organizaci a zabezpečení soutěže a
v neposlední řadě divákům, kteří přišli naše týmy podpořit.
● Na dětském odpoledni pořádaném SRPD jsme se
prezentovali ukázkami požárních útoků. Pro letošek byly

z našich soutěžních týmů vybrány nejmladší s věkovým
průměrem 7,25 let a nejstarší – veteráni s věkovým průměrem
45,5 let.
● Na začátku prázdnin jsme pro děti uspořádali sportovní
soustředění v Bystřici nad Pernštejnem, o pouti jsme zajistili
parkoviště u areálu Sv. Anny.
● Před prázdninami a hned po nich pokračovalo dětské turné
v požárním útoku. Do poslední chvíle nebylo ani v jedné
kategorii jasné, jak si která družstva rozdělí stupně vítězů.
Poslední kolo v Habrech bylo tedy velmi napínavé. Po sečtení
bodů z celého letošního ročníku jsme se radovali i smutnili
zároveň. V kategorii starších Áčko nenašlo přemožitele a kromě
poháru a medailí si odvezlo i putovní pohár vítězů ročníku.
V mladších na Áčko padlo to nejmíň populární 4. místo, přičemž

bodově se dělili se 3. místem, ale při takovéto shodě rozhodují
lepší umístění v průběhu turné. Béčko ve starších obsadilo 11.
místo, v mladších 12. místo. Ve všech pěti kolech startovalo
v každé kategorii kolem třiceti družstev, takže ostudu jsme si
určitě neudělali.
● Muži, ženy i dorost se celé léto zúčastňovali HB Rebel ligy,
kdy každý víkend bylo minimálně jedno kolo. Kromě toho se
zúčastnili několika dalších pohárů. Před posledním kolem ligy
v České Bělé jsou muži na průběžném 7. místě a ženy na
průběžném 5. místě. V kategorii dorostu je už rozhodnuto s dostatečným předstihem je na 1. místě Pohled.
● A co nás čeká v nejbližší době? V sobotu 16. září se
rozhodne o výsledném pořadí v dospělácké lize, muži ještě
pojedou obhájit putovní pohár na noční soutěž do Humpolce a
v prosinci
si
zasoutěží
o
vánočního
kapra
v Prosetíně
u
Hlinska.
S některými našimi
členy se budete
moct
potkat
v Pohádkovém
lese. Děti čeká
poslední
letošní
soutěž
(závod
požárnické
všestrannosti) první
říjnovou
sobotu
v České Bělé. Na
sobotu 21. října
připravte před vaše
domy
všechno
nepotřebné železo
– tradiční podzimní
sběr proběhne od 8
hodin.
Aneta Kudlová

TJ SOKOL POHLED
● Doba letních radovánek a dovolených je za námi a
v naší sokolské obci začala podzimní fotbalová sezóna.
Od posledního vydání Pohledských listů se toho
v sokolím hnízdě událo mnoho.
Začněme sportovně. Jak jsem již psal minule, v rámci
mládeže se spojily kluby TJ Sokol Pohled, FK Česká
Bělá a TJ Dlouhá Ves.
● Dorost hraje I. třídu kraje Vysočina a domácí zápasy
hraje v Pohledu. Trenéry dorostu jsou Petr Veselka, Radim
Sehnal a Radek Vašíček, vedoucím mužstva Jan Bořil. Kluci
trénují od začátku července 3x týdně. Účast na trénincích je
celkem dobrá, uvidíme, jak to klukům vydrží s nástupem nového
školního roku. Na hřišti se zatím projevuje to, že kluci hráli
v žácích 7+1, a ne klasický 10+1. Nastupují proti vyspělejším
týmům jak věkově, tak herně. Prozatím odehráli 4 utkání s těmito
výsledky: Pohled/Česká Bělá - SLAVOJ POLNÁ B 0:7 (0:4);
Pohled/Česká Bělá - Kamenice nad L./Černovice 5:1 (3:0), góly:
2x Štefáček Jiří, 2x Pokorný Lukáš, Dospěl Vojtěch;
Pohled/Česká Bělá - Pacov 2:9 (2:6), góly: Špaček David,
Pokorný Lukáš; .Pohled/Česká Bělá - Staré Ransko/Víska 0:7
(0:4).
● Žáci hrají I. třídu kraje Vysočina a domácí zápasy hrají v české
Bělé. Trenéry jsou Ondřej Pavlas a Marek Dobiš.
Žáci jsou rozděleni do kategorie mladší a starší. U žáků je
prozatím málo hráčů, ale doufejme, že se postupem času tento
nedostatek vyřeší. Proto bychom touto cestou chtěli oslovit malé
fotbalisty, kteří by chtěli rozšířit naše řady, ať se hlásí u
šéftrenéra mládeže Ondřeje Pavlase tel. 602 428 533. Každá
z kategorií žáků zatím odehrála jedno utkání - starší žáci Velký

Beranov - ČESKÁ BĚLÁ/Pohled 17:2 (10:0); mladší
žáci Velký Beranov - ČESKÁ BĚLÁ/Pohled 5:0 (4:0).
● Starší a mladší přípravky hrají okresní přebor
Havlíčkův Brod a hrají v Dlouhé Vsi. Hraje se
turnajovým způsobem. Trenéry jsou Lukáš Šikner, Jan
Moučka a Rostislav Hranický. Přípravka zatím
odehrála 2 turnaje - Věž - Dlouhá Ves 4:9 (0:0),
Golčův Jeníkov - Dlouhá Ves 10:3 (0:0), Golčův
Jeníkov - Dlouhá Ves 8:6 (4:3).
● B tým hraje IV. třídu. Chlapi odehráli již 3 utkání a jsou
momentálně na 2 místě tabulky. Byli bychom rádi, kdyby B tým
postoupil do III. třídy a dorostenci zde nakoukli do dospělého
fotbalu za pomoci zkušených hráčů, kteří zde hrají. Zápasy B
týmu skončily těmito výsledky: Pohled "B" - Štoky "B" 7:0 (K)
nedohráno. Ukončeno pro nedostatečný počet hostujících hráčů;
Pohled "B" - Vepřová 6:4 (6:0); Libice n. D. - Pohled "B" 4:2
(2:2).
● A tým sestoupil do B třídy. Z Přibyslavi se vrátil Petr Slanař a
z dorostu Jan Hospodka. Áčko má za sebou již 6 zápasů, bodů
však mohlo a mělo být více. Áčko prozatím figuruje na 5. místě
se ztrátou 5 bodu na první Štoky.
Výsledky zápasů: Pohled - Lípa 2:2 (2:0) - úvodní remíza
s Lípou, kdy jsme 2:0 vedli a měli jsme další tutové šance,
nakonec jsme však byli rádi za remízu 2:2; Pohled - HUMPOLEC
B 0:2 (0:1) - prohra s Humpolcem B, kdy jsme nedokázali
proměnit šance ani do prázdné brány; Pohled - Lučice 3:1 (1:1) vybojovaná výhra s týmem, který ještě vloni kopal okresní
přebor; Pohled - Štoky 1:5 (0:2) - klasické utkání těchto týmů Pohled hrál a Štoky dávaly góly; Pohled - Tis 5:2 (3:1) - hatrick
Vojtěcha Grubera a 3 body pro Pohled; Pohled - Herálec HB 3:1
(1:0) - bojovný zápas zkušených týmů s body pro Pohled.

Ze sokolího hnízda
● Jistě jste všichni, kdo máte zájem o pohledský fotbal,
zaznamenali, že naše týmy hrají všechna utkání doma. Je to
z důvodu chystané a odročené rekonstrukce hřiště na jaro 2018.
Na jaře se budou všechna utkání hrát na hřištích soupeřů.
Ohledně rekonstrukce hřiště se připravuje projektová
dokumentace a všechna povolení s tím spojená. Na řádné
členské schůzi, která se bude konat 25. listopadu, bude již vše
připraveno a předneseno přítomným členům a hostům.
● O pohledské pouti jsme pořádali tradiční pouťové zábavy.
V pátek zahrála skupina Emil, v sobotu skupina Baron Beat.
Počasí nám letos přálo a celkem dorazilo přes 600 lidí.
● Nově jsme provozovali stánek s občerstvením na pouti u Sv.
Anny. Pro značný zájem kolemjdoucích o naše občerstvení
počítáme se stánkem s posezením i příští rok.
● Další novinkou bylo uspořádání sobotního odpoledne
s dechovkou v sobotu 12. 8. v našem areálu, kde zahrála kapela
Lesanka. Přes prvotní obavy o počet návštěvníků jsme byli mile
překvapeni, když dorazilo kolem 80 lidí. Dozvěděli jsme se, že
dorazili i lidé ze vzdálených míst našeho kraje (Nové Město na
Moravě, Žďár nad Sázavou apod.). Cizí publikum dokonce
převažovalo nad pohledským, což nás mrzí, a i proto bychom
tuto akci rádi příští rok zopakovali.
● 23. 9. se budeme podílet na pořádání tradičního Pohádkového
lesa v okolí Pohledu.
● Sledujte naše www. http://tj-sokol-pohled.webnode.cz/, kde se
dozvíte vše potřebné o zápasech, a můžete si zde objednat
klubové zboží pro fanoušky.
● Chtěli bychom touto cestou oslovit malé fotbalisty, kteří
by chtěli rozšířit naše řady. V případě zájmu se hlaste u
šéftrenéra mládeže Ondřeje Pavlase, tel. 602 428 533, nebo
sekretáře oddílu Jana Růžičky, tel. 728 106 168. Těšíme se na
Vaši účast na našich akcích a utkáních.
● Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří nám pomáhali
s přípravami letních akcí, konkrétně paní Machové a paní
Růžičkové za napečení sladkých a slaných dobrot na sobotní
posezení s dechovkou.
Jan Růžička ml.

Stará garda TJ Sokol Pohled
Již sedmého tradičního soustředění se zúčastnili fotbaloví
veteráni od 7. do 10. září, po roce opět v areálu hotelu Jizera na
Malé Skále v Libereckém kraji v počtu 13 účastníků. Cestu na
Malou Skálu jsme pojali turisticky, a tak jsme navštívili
Chvaletice, Kladruby nad Labem a restauraci Staré Místo, kde
jsme zaháněli hlad a žízeň.
Letošní chladnější počasí umožnilo větší míru sportovní zátěže
na hřišti s umělým povrchem, kde se odehrávaly tenisové a
nohejbalové zápasy. Po večerech jsme se soustředili na výkony
při bowlingu a kartách, na doplňování tekutin svijanskou
jedenáctkou, sem tam proloženou štamprličkou od hráčů, kterým
se vůbec, ale vůbec nedařilo. Pěší turistika byla též pěstována, a
to návštěvou Panteonu, hradu Vranov a Jizerské vyhlídky.
Počasí nepřálo koupání v bazénu, kromě jediné výjimky, k níž
došlo spíše omylem než záměrně. V loňském roce byl nízký stav
vody, proto jsme neprovozovali vodní sporty. V sobotu
odpoledne byl stav vody takový, že jsme na dvou raftech vyrazili
sjet ne snad divokou, ale záludnou řeku Jizeru v délce 9 km
z Malé Skály do Dolánek. Nebyla to jízda jednoduchá, mělko a
kameny, na kterých jsme zřejmě na přetížených raftech občas
uvízli, nutily některé členy posádky vystoupit a raft uvolnit k další
plavbě. Po osmi kilometrech a dvou hodinách jízdy byla žízeň
značná a kemp v Dolánkách byl naše záchrana. V kempu měli
sraz příznivci starých motocyklů Jawa, a tak si bylo co prohlížet
a vzpomínat na časy minulé.
Po plavbě do Dolánek a vrácení raftů bylo zajímavé, že někteří
raftaři byli úplně suší, zatímco někteří byli z velké míry mokří, ač
spolu sdíleli jeden raft. Cestu zpátky na Malou Skálu jsme
plánovali zvládnout na koloběžkách, ale bohužel, nebo pro
některé členy bohudík, nebyl volný dostatečný počet koloběžek.
Vlak je ale také slušný dopravní prostředek. Po takových
náročných sportovních výkonech bývá hlad, takže nás potěšil
navařený guláš s chlebem, řízek s bramborem a v sobotu po
návratu z raftu pohladila svíčková ze srnčího. K snídani a denní
činnosti jsme se posilovali ze švédského stolu.
Stará garda děkuje majitelce, paní Lucii, za ubytování, paní
Hance za přípravu jídel a paní Janě za obsluhu ve výčepu, dále
řidičům za dovoz a odvoz a velmi děkujeme manželkám,
přítelkyním a dětem, že nám umožnili společné sportovní
soustředění.
Za veterány Milan Klement

Muži zleva: Pavel Klement, Milan Klement, Petr Mach, Tomáš Kotouč, Pavel Pokorný, Roman Merunka, Jindřich Veselý, Jaroslav
Pokorný, Zbyněk Sobotka, František Růžička, Lukáš Šikner a Radek Baloun.

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
● 17. 6. 2017 se konalo v Havlíčkově Brodě republikové kolo v první pomoci. Zde jsme pomáhali s organizací,
technickým zázemím, naši členové se akce účastnili jako rozhodčí na stanovišti nebo figuranti. Celá akce byla
výborně zorganizovaná.
● 20. 6. 2017 jsme navštívili naši mateřskou školu, kde jsme s dětmi probrali základy první pomoci, důležitá telefonní
čísla, zdravé a nezdravé potraviny, různá nebezpečí, na která si musíme dát pozor. Velice nás těšilo, jak děti
spolupracovaly. Pokud se v budoucnu naskytne možnost, rádi pohledskou mateřskou školu opět navštívíme.
● 24. 6. 2017 se v Pohledu konalo zábavné dětské odpoledne, kde jste mohli navštívit i náš stánek. Největší zábavou v našem stánku
se staly tzv. „opilecké brýle“, které mají za úkol simulovat opilost. V podvečerních hodinách nás navštívil Jakub Novák, který nás
seznámil se základy krav magy. Ukázal nám, jak se zachovat v různých situacích, kdy nám hrozí nebezpečí. Všem, kteří se aktivně
účastnili ukázky, děkuji.
● 12. – 19. 8. 2017 jsme byli společně s ČČK Havlíčkův Brod na táboře, který se nesl ve znamení letních a zimních olympijských her.
Každý den bylo pro nás připraveno překvapení. Navštívil nás pan Švec – olympionik z Pekingu v řecko–římském zápase (3. místo),
pan Vojtěch za námi přiletěl v helikoptéře a měli jsme možnost se do ní podívat. Policisté za námi přijeli s ukázkou práce se psy.
Další návštěvou byli hasiči, kteří nám názorně ukázali, co se stane, když se do rozžhaveného oleje na pánvičce nalije zhruba 250 ml
vody. Dále nás seznamovali s přístrojovou techniku, vybavením auta, demonstrovali, jak zachraňují tonoucí. Deset nejvíce aktivních
dětí, které pozorně poslouchaly a správně zodpověděly zvídavé otázky, povozili hasiči v člunu na Ředkovském rybníku. Ve čtvrtek
jsme se vydali na hrad Lipnice. Tento hrad jsme dobývali jako ve hře, kterou určitě znáte z televize – Pevnost Boyard. Hra byla
výborně vymyšlená, děti si ji v jednotlivých týmech moc užili. Na Lipnici za námi přijela i strašidýlka, původem z naší obce. Tímto
děkujeme za úžasně vytvořenou atmosféru. S dětmi jsme na hradě přespali a druhý den jsme se vraceli zpět do tábořiště. Děkuji
všem dětem, praktikantům a vedoucím, kteří s námi byli na táboře.
● 9. 9. 2017 se konalo na letišti v Havlíčkově Brodě mistrovství mechaniků, kde jsme měli celkem tři vstupy s ukázkou první pomoci
v různých dopravních situacích. Účastníkům této akce jsme se snažili ukázat, jak provést první pomoci při dopravní nehodě pomocí
autolékárničky, která je povinnou výbavou ve voze. Ukázali jsme si technickou první pomoc, která je u autonehody velmi důležitá.
Přejeme Vám krásný nadcházející podzim!
Aneta Eisová

SRDP OBCE POHLED
Velké zábavné odpoledne - Ve spolupráci s ostatními
místními spolky se uskutečnilo v sobotu 24.6. „Velké
zábavné odpoledne“. Program byl letos opět bohatý a
všechny spolky se snažily co nejvíc zaujmout malé i
velké návštěvníky. Hasiči připravili ukázku útoku – viděli
jsme výkon těch nejmladších a skvělý výkon předvedli i
veteráni ve starých modelech uniforem a přileb (včetně
praktických vychytávek v podobě nosiče nápojů) i se
starou mašinou, kterou dnes už na závody nepoužívají.
Opět
jsme
viděli
ukázky
výcviku
psů
z canisterapeutického sdružení Kamarád, z.s., tentokrát i
v disciplínách agility. Dovednosti pejsků a jejich páníčků
v agility jsme mohli sledovat i díky pile Neuwirth, která
dodala materiál na výrobu překážek. Děkujeme.
Myslivecký spolek si letos připravil moc pěkné stanoviště
– nejmenší děti mohly vyzkoušet svůj lovecký um na
plastových rybkách v nafukovacím bazénku, ti větší i
dospělí vyzkoušeli střelbu ze vzduchovky na různé terče,
včetně pohyblivých. Velká fronta dětí se tradičně tvořila
u Marcelky. Malování na obličej je vždy velkým hitem.
Především kluci trávili čas na stanovišti TJ Sokol při
různých míčových hrách. Menší děti si mohly vyzkoušet různé hry, které pro ně přichystalo SRPD. Učitelky z MŠ Pohled si pro děti
připravily výrobu žabek z CD a barevných papírů, malí výtvarníci si šťastní odnášeli krásný výrobek. Svůj červený stan zde měl i
místní spolek ČČK, který si pro nás připravil ukázky první pomoci, děti zkoušely opilecké brýle a věnovaly se i malování. Všechny
návštěvníky Velkého zábavného odpoledne jistě upoutala řada krásných, silných motocyklů, které nám jejich majitelé, a to v počtu
daleko přesahujícím naše očekávání, přivezli ukázat. Kdo chtěl, mohl se i svézt, což řada přihlížejících samozřejmě ráda využila. Za
tento zážitek děkujeme hlavně Evě Beckertové (roz. Langpaulové), která k nám své kamarády motorkáře pozvala.
Po část odpoledne jsme bedlivě sledovali Jakuba Nováka, který předváděl prvky sebeobrany Krav Maga. Jakub nám vysvětlil a
hlavně i prakticky předvedl, jak účinná může sebeobrana být. Jeho ukázky a povídání bylo velmi zajímavé. Úplnou raritou byla
možnost ochutnat sušenky, které nám podle starodávného receptu ze 16. století a tradičním způsobem, tedy v železné formě a na
ohni, připravovali ve středověké dílně rodiny Krédlových. Obdivovat jsme mohli i různé pomůcky a ozdoby vyrobené tradičními
starodávnými technikami. Nechybělo ani dělo, které se několikrát za odpoledne ozvalo ohlušující ránou. K dobré pohodě určitě
přispělo i výborné občerstvení. Steaky připravené Petrem Machem a letos i bramboráky Honzy Moučky byly výborné. K večeru se
mikrofonu ujal Honza Šidlák. Až do ukončení celé akce pouštěl muziku a přítomným plnil různá písničková přání. Počasí nám skvěle
vyšlo a věříme, že se akce všem líbila. Ještě jednou touto cestou děkujeme všem sponzorům, spolkům i jednotlivcům, kteří se na
jejím zdárném průběhu podíleli. Bez vás by to nešlo!
Kola 2017 - 1.7. - 5.7. se ve spolupráci s SDH Pohled uskutečnil cyklovýlet do Bystřice nad Perštejnem a okolí. Letošního ročníku se
zúčastnilo 25 dětí ve věku 7-16 let. Staralo se o ně 6 statečných dospělých, kteří dohlíželi na bezpečnost při výletech, vymýšleli
program, zajišťovali jídlo atd. Děti se podle zdatnosti rozdělily do 2 skupin, starší skupina (samí kluci) najezdili celkem cca 300 km.
Hlavně ti mladší (ale zúčastnili se i velcí) si užili návštěvu strašidelného zámku Draxmoor v Dolní Rožínce, na tento zážitek prý dlouho
nezapomenou. Tachometry na kolech ten den ukazovaly 50 najetých km. Další den si mladší užili výlet na rozhlednu Karasín a okolí,
našlapali 20 - 30 km. Starší absolvovali celodenní výlet na Macochu na kolech a v nohách měli ten den 142 km, mladší se vezli auty.
Jídlo bylo dobré a i ubytování pěkné. Děkujeme všem dospělým, kteří se na výletě o děti starali a také těm, kteří pomohli s dopravou
dětí a s vybavením.
PŘIPRAVOVANÉ AKCE
● Zájezd - 16. 9. pořádá SRPD zájezd do Znojma. Autobus je plně obsazen, odjezd v 7 hod. od zastávky. Každý obdrží plánek a
časový rozvrh akácí. Věříme, že se výlet vydaří.

● POZOR ZMĚNA - sběr starého papíru bude konat NA PROSTRANSTVÍ PŘED MATEŘSKOU ŠKOLOU, vždy 1. sobotu v měsíci,
tedy 7. 10.; 4. 11.; 2. 12. v době mezi 9:00 a 10:00 hod.
● Na tradiční „Putování za světýlkem“ se letos vydáme až 10. 11. v 17:00 hod. Sejdeme se před obecním úřadem. Připravujeme
překvapení, věříme, že se všichni budou dobře bavit. Akci zakončíme tradičně ve středu obce opékáním špekáčků. Těšíme se na
vás!
● Pedig – podzimní pletení z pedigu se uskuteční s největší pravděpodobností koncem listopadu, o přesném termínu budeme
informovat na vývěsce.
● Dovádění s čerty se letos uskuteční v sobotu 2. 12. v prostorách zámku.
Petra Dvořáková

MYSLIVECKÝ SPOLEK POHLED
V září začíná podzim a s ním také hlavní lovecká sezóna. Zkracující se den a chladná rána
předznamenávají začátek jelení říje, která přinášejí každoročně všem jelenářům nezapomenutelné zážitky.
Od září probíhá doba lovu naší nejhojnější spárkaté zvěře - samičí a mladé srnčí. Hned od počátku se
věnujeme jejímu správnému průběrnému odlovu. Zvěř není ještě v tlupách, intenzivně se paství a
přebarvuje, což nám umožní lepší posouzení věku a chovnosti. Předmětem průběrného odlovu jsou slabá
srnčata, slabé, nevodící a přestárlé srny. Uvědomme si, že v pozdějších měsících je lov obtížnější zhoršuje se počasí, zkracuje se den, zvěř je již přebarvená, sdružená do tlup a s blížícím se koncem roku
máme stále méně času … V září dále lovíme srnce, veškerou zvěř daňčí, mufloní či jelena siku. Jasných
nocí využijeme k lovu černé zvěře, která se po sklizni většiny atraktivních obilovin bude koncentrovat u kukuřičných lánů, v nichž
budou pochopitelně vznikat škody. Lovíme veškerá selata a lončáky z tlup. Od září začínají první hony na divoké kachny. Jedná se o
první společné lovy po dlouhé přestávce, proto buďme opatrní při manipulaci i vlastní střelbě.
Začátek podzimu s sebou přináší, kromě lovu, období intenzivnější péče o zvěř. V honitbách zkontrolujeme stav zařízení
k přikrmování zvěře, případně zvážíme jejich přemístění či vybudování nových. Spárkaté a drobné zvěři postupně začínáme
předkládat jadrná krmiva, neboť vytvoření tukových zásob je základním předpokladem pro přečkání zimy.
Náš myslivecký spolek má naplánován 14. října výlov Simtanského rybníka, hony na drobnou zvěř, naháňky na černou zvěř a
škodnou, uspořádání mysliveckých plesů - první leče v Dlouhé Vsi 4. listopadu a poslední leče 9. prosince ve Stříbrných Horách.
Za MS Pohled Jiří Polák

ZPRÁVY Z ČZS
Český zahrádkářský svaz Pohled letos koncem července opět uspořádal výstavu květin, na kterou se přišlo podívat 1270
návštěvníků. Kromě výstavy se tentokrát zahrádkáři rozhodli společně s pohledskou farností uspořádat také koncert
v kostele sv. Ondřeje. Na koncertě se představil žesťový kvintet Hudby Hradní stráže a Policie ČR. Koncert měl vysokou
úroveň a pro návštěvníky byl skutečným zážitkem.
Další vydařenou akcí byl srpnový zájezd na výstavu květin do Čimelic u Písku. Výstava se zde koná jednou za dva roky
v areálu zámecké zahrady, a kdo ji jednou navštívil, pochopí, proč není každoroční. Značná část vystavovaných rostlin
se představuje přímo zasázená v zemi v jednotlivých pavilonech a příprava dá jistě obrovské množství práce.
S obdivem jsme si prohlédli 12 výstavních pavilonů, většinou květin, ale nechyběla ani zelenina, především papriky a rajčata. Bylo
možné porovnat jednotlivé druhy přímo v růstu i plodnosti. Květinové pavilony byly naaranžovány tematicky. Jeden pavilon byl
například věnován romantickým zámkům, jiný starým řemeslům či kouzelné přírodě. Veškerá květinová aranžmá byla tak krásná a
okouzlující, že návštěvníci neustále fotografovali. Kromě vystavovaných expozic byl zámecký park plný stánků s prodejem širokého
sortimentu rostlin. Nechyběly, skalničky, léčivky, kaktusy, orchideje, fuchsie, trvalky, ale ani ovocné stromky a okrasné keře a stromy.
Seznam vystavovatelů čítal téměř 200 firem. V areálu bylo možné zakoupit i rozmanité občerstvení. Celý zámecký areál je plný
vzrostlých stromů, které nám poskytly vítaný stín, takže mnozí dali před lavičkami přednost posezení v trávě. Kromě výstavy květin
bylo možné navštívit i výstavu ochrany přírody a myslivosti, která se konala přímo v zámku anebo výstavu drobného zvířectva, u níž
bylo i posezení s hudbou. Při zpáteční cestě jsme si ještě prohlédli Chýnovskou jeskyni.
Na podzim čeká zahrádkáře pravidelné moštování. Letos bude zahájeno v sobotu 23. září a bude pokračovat pravděpodobně po celý
říjen. Cena moštu zůstává stejná, jako loni – 1 Kč pro členy a 4 Kč pro nečleny. Ukončení moštování bude včas oznámeno.

KLUB DŮCHODCŮ
Prázdniny utekly jako voda. Horkých letních dnů jsme si letos užili jako někde u moře, potřebujeme ale déšť, nejen na to, aby rostly
houby. První schůzka po prázdninách tak byla ohlédnutím za létem, ale i plánováním další činnosti klubu.
Velice se líbil koncert kvintetu Hudby Hradní stráže z Prahy v kostele sv. Ondřeje. Pěkné bylo i sobotní odpoledne s dechovkou
Lesanka na místním hřišti. Ale neodpustím si konstatování, že na těchto akcích bylo vždy více cizích hostů než místních občanů.
Snad to organizátory podobných akcí neodradí.
Z několika návrhů na podzimní kratší výlet padlo rozhodnutí, že se pojede do Slatiňan. Navštívíme místní zámek, hřebčín a na
zpáteční cestě se zastavíme v Ležácích u pietního místa 2. světové války. Zájezd se uskuteční 27. září (středa). Bližší informace
najdete ve vývěsce u OÚ Pohled. Určitě s sebou vezmeme i další zájemce z řad nečlenů.
V Pohádkovém lese bude účinkovat jako každý rok několik našich členů. Senior Point v Havlíčkově Brodě opět počítá s naším
družstvem do soutěže seniorů, která se uskuteční 6. října 2017 v Havl. Brodě.
Marie Machová

Z POLICEJNÍHO ZÁPISNÍKU
Dne 14. 7. 2017 okolo 9:30 hodin došlo ke krádeži několika desítek tisíc korun z domu v Simtanech. Dosud neznámý
pachatel či pachatelé si pravděpodobně vytipoval dům se seniorkou, nezjištěným způsobem vnikl na oplocený dvůr a
dále odemčenými dveřmi do domu, který celý prohledal. Odcizil zde peněženku a nalezenou finanční hotovost.
Pozemek pak opustil po odemčení vstupní branky.
I přes tuto krádež, která je ukázkou toho, že někteří pachatelé si stále vybírají ty nejzranitelnější a nejslabší oběti, je nutné zmínit, že v
současné době došlo k výraznému poklesu majetkové kriminality. Nehledě na čísla statistik si je nutné přesto svůj majetek řádně
střežit, do domu nepouštět cizí osoby, byť mají sebepřesvědčivější argumenty a důvody. Také je stále důležité všímat si svého okolí a
v případě podezřelého jednání neznámých osob neváhat a telefonicky informovat Policii ČR na krizové bezplatné lince 158.
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