2/2018

Čtvrtletník

21. června 2018

Milí spoluobčané,
letošní svatoanenská pouť nabízí opravdu bohatý kulturní program pro všechny generace, proto nahlédněme pod pokličku
tomu, co všechno obec a místní spolky na tuto největší událost v roce připravily. Dění přímo u Svaté Anny je samozřejmě ve
znamení bohoslužeb, které začínají o Malé pouti ve čtvrtek 26. 7. Již tradičně můžete v sobotu a neděli 28. a 29. 7. navštívit
výstavu květin, kterou pořádá ČZS. TJ Sokol chystá na pátek a sobotu pouťové taneční zábavy, také již dostatečně vžité a
hojně navštěvované. My bychom vás však chtěli nalákat na dvě sobotní ojedinělé akce. Na nádvoří zámku budou mít své první
veřejné vystoupení děti z nově vzniklého dramatického kroužku Pokustón. Jako svou premiéru představí nastudování tří
pohledských pověstí. Toto zpracování bude předzvěstí knižního vydání pověstí sepsaných panem kronikářem Františkem
Hladíkem, které vyjde na podzim tohoto roku. Ihned poté se na malém nádvoří uskuteční koncert kapely Muzikanti z jižních
Čech, která pro naši obec nahrála skladbu Pohledská polka. Skladba bude slavnostně uvedena, CD s touto písní se pak dočká
svého křtu. O zakončení pouťového víkendu opět v divadelním duchu se v neděli odpoledne postará Divadélko Mrak se svou
pohádkou. Nezbývá nám, než vám popřát, abyste si pohledské a svatoanenské pouťové dění řádně užili
Redakční rada
◦•● INFOKOUTEK, ANEB CO SE CHYSTÁ V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ ●•◦
● V pátek 22. 6. pořádá SDH Pohled na prostranství ve středu
obce čtvrtý ročník nočního poháru v útoku dospělých.
Přijďte podpořit naše hasičské týmy.
● V sobotu 23. 6. pořádá SRDP ve spolupráci s ostatními spolky
obce Pohled Velké zábavné odpoledne. Akce začíná ve 14:00
na prostranství ve středu obce. Bližší informace naleznete uvnitř
čísla.
● V pondělí 25. 6. v 19:15 zve nový pohledský divadelní spolek
POKUS z.s. všechny zájemce o členství ve spolku a spolupráci
s ním na informační schůzku, která se uskuteční v hasičské
zbrojnici. Více informací najdete uvnitř čísla.
● Zasedání zastupitelstva obce Pohled se koná ve středu 27.
6. od 18:00 v klubovně hasičské zbrojnice.
● Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven vedle
kadeřnictví v Pohledu v pátek 29. 6. od 12:00 hod. do pondělí 2.
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.
● Stále pokračuje sběr starého papíru pořádaný SRDP, a to
vždy první sobotu v měsíci - tedy 7. 7., 4. 8., 1. 9. před
mateřskou školou od 9:00 do 10:00.
● Mateřská škola v Pohledu bude v době letních prázdnin
otevřena od 9. 7. do 20. 7. 2018, poté bude provoz přerušen.
● Bohoslužby u Svaté Anny se uskuteční na Malou pouť ve
čtvrtek 26. 7. v kostele sv. Anny 10:00 (P. Jiří Vojtěch Černý,

kaplan z Havl. Brodu) a v 17:00 (P. Pavel Seidl, administrátor
farnosti Krucemburk), na Velkou pouť v neděli 29. 7. v kostele
sv. Anny v 7:30 (P. Oldřich Kučera, vikář havlíčkobrodský), v
9:00 (P. Rudolf Zahálka, farář z České Bĕlé), v 10:30 (P. Petr
Zadina, novoknĕz v kostele sv. Ondřeje) a ve 14:00 (P. Antonín
Pavlas, kaplan přibyslavský).
● TJ Sokol Pohled srdečně zve na pouťové taneční zábavy,
které se uskuteční v pátek 27. 7. se skupinou Baron beat a
v sobotu 28. 7. se skupinou Vosa rock na pohledském
fotbalovém hřišti. Začátek akcí je vždy v 20:30.
● V sobotu 28. 7. a v neděli 29. 7. pořádá ČZS tradiční výstavu
květin v prostorách pohledského zámku. Bližší informace
najdete na plakátech a ve vývěsce ČZS
● V sobotu 28. 7. bude mít svoji divadelní premiéru pohledský
dětský dramatický kroužek Pokustón, a to od 16:00 na
vnitřním zámeckém nádvoří. Jako svou prvotinu nastudovali tři
krátké inscenace na motivy pohledských pověstí Františka
Hladíka. Všichni jste srdečně zváni.
● Slavnostní koncert při příležitosti uvedení skladby obce
Pohledská polka se koná v sobotu 28. 7. od 17:00 v malém
parku zámeckého areálu za kostelem sv. Ondřeje, s dechovou
kapelou Muzikanti z jižních Čech. Délka koncertu bude cca 2
hodiny, vstupné zdarma.
● Divadélko Mrak odehraje svou Vodnickou pohádku v neděli
29. 7. od 15:00 na zámeckém nádvoří. Všechny děti, rodiče i
prarodiče jsou srdečně zváni.
● Sokolské odpoledne s dechovkou se uskuteční 18. 8. od
13:00 na fotbalovém hřišti, zahraje Havlíčkobrodská dvanáctka.

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 15. března 2018
Zastupitelstvo obce schválilo:
● Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne
12. 7. 2017 mezi Obcí Pohled,
(objednatel) a TBO, s.r.o., Vejprnice,
(zhotovitel).
● hospodaření a plnění rozpočtu obce
Pohled za čtyři čtvrtletí roku 2017 a
rozbor
hospodaření
příspěvkové
organizace obce – Mateřské školy
Pohled za čtyři čtvrtletí roku 2017.
● Inventarizační zprávu o provedení
řádné
inventarizace
hospodářských
prostředků obce Pohled za rok 2017 a
vyřazení neupotřebitelného majetku obce
Pohled, podle inventarizačních soupisů
jednotlivých
dílčích
inventarizačních
komisí za rok 2017.
Zastupitelstvo obce rozhodlo:
● uzavřít Smlouvu o zřízení služebnosti
mezi
Česká
telekomunikační
infrastruktura a. s., Praha (oprávněný) a
Obcí Pohled, (obtížený), na akci
„Podzemní komunikační vedení a
komunikační zařízení – Simtany“.
● nevyužít zákonné předkupní právo
obce na stavbu vodojemu na pozemku p.
č. 337 v k. ú. Pávov, a výslovně se Obec
Pohled tohoto práva vzdává.
● nabýt úplatně do vlastnictví obce v k. ú.
Simtany pozemky: p. č. 176/8, výměra
432 m2, lesní pozemek, p. č. 179, výměra
5 053 m2, orná půda, p. č. 183, výměra
453 m2, ostatní plocha, neplodná půda a
p. č. 205, výměra 11 513 m2, orná půda,
od soukromé osoby, za dohodnutou
kupní cenu 418 824 Kč. Náklady na
sepsání smlouvy a vklad do katastru
nemovitostí hradí obec Pohled.

● o realizaci akce „Výměna oken OÚ – 2.
etapa“ firmou PKS okna a. s., Žďár nad
Sázavou.

mezi Obcí Pohled (objednatel) a SMS –
služby s. r. o., Praha (poskytovatel).

● o realizaci akce „Restaurování
nástěnných maleb v kapli Panny Marie
v Simtanech“ firmou akad. mal. Pavel
Procházka, Brno.

● hospodaření a plnění rozpočtu obce
Pohled za první čtvrtletí roku 2018 a
rozbor
hospodaření
příspěvkové
organizace obce – Mateřské školy
Pohled za první čtvrtletí roku 2018

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
● uzavření starostou obce 19. 2. 2018
Smlouvy o umístění zařízení (bezúplatná)
č. SUZB/5003/2018 mezi ČEZ Distribuce
a.s., Děčín (poskytovatel) a Obcí Pohled,
(uživatel) na akci „Protipovodňová
opatření obce Pohled“.

Zastupitelstvo obce rozhodlo:
● uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene č. 12MP002679 mezi Obcí Pohled, (budoucí
povinný) a Gas Net, s. r. o., Klíše
(budoucí oprávněný), na akci „I/19
Simtany, most ev. č. 19-064“.

● uzavření starostou obce 28. 2. 2018
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti mezi HH Holding group
v.o.s., Frýdlant v Čechách, (budoucí
povinný) a Obcí Pohled, (budoucí
oprávněný), na akci „Pohled – kanalizace
a ČOV“

● uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene č. CES E639S-1190/2018 mezi Správa železniční
dopravní cesty, s. o., Praha (budoucí
povinný) a Obcí Pohled, (budoucí
oprávněný), na akci „Pohled – kanalizace
a ČOV“.

● uzavření starostou obce Smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene mezi Českými drahami, a. s.,
Praha, (budoucí povinný) a Obcí Pohled,
(budoucí oprávněný), na akci „Pohled –
kanalizace a ČOV“.

● uzavřít Licenční smlouvu o veřejném
provozování VP-2018-24938 mezi OSA –
ochranný svaz autorský pro práva
k dílům hudebním, z. s., Praha a Obcí
Pohled.

Ze zasedání 26. dubna 2018
Zastupitelstvo obce schválilo:
● Povodňový plán obce Pohled, verzi
roku 2018.
● přistoupení Obce Pohled do Sdružení
místních samospráv ČR na základě § 46
a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č.
128/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení
místních samospráv České republiky.
● Smlouvu o poskytování služeb
pověřence pro ochranu osobních údajů

● uzavřít Veřejnoprávní smlouvu
výkonu
přenesené
působnosti
odpovědnosti za přestupky a řízení
nich, mezi Městem Havlíčkův Brod
Obcí Pohled.

o
a
o
a

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
● Rozpočtové opatření č. 1/2018.
● vyhlášení konkursního řízení na
vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele
příspěvkové organizace Mateřské školy
Pohled, Zámecká 91, Pohled 5. 4. 2018
starostou obce.

◦•● CO NOVÉHO V OBCI ●•◦
PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY OBCE

Obec momentálně realizuje nebo připravuje k realizaci tyto
projekty:
● restaurování fresek v kulturní památce – kapli Panny Marie
v Simtanech. Dokončení je plánováno do konce června 2018.
Akce je financována z dotace Kraje Vysočina, ministerstva
kultury a z prostředků obce.
● obnova malé vodní nádrže v k.ú. Pohled (obnova rybníka
Koupaliště). 29. 5. bylo předáno staveniště zhotoviteli, firmě
Aquasys, Žďár nad Sázavou, a 18. června byly zahájeny
stavební práce s termínem dokončení v listopadu 2018. Akce je
financována z dotace ministerstva zemědělství a z prostředků
obce.
● kanalizace a ČOV Pohled – je zpracovávána dokumentace pro
stavební a vodoprávní povolení, o které obec zažádala – nyní se
nachází ve schvalovacím procesu. Projekt je financován z
dotace Kraje Vysočina a z prostředků obce.
● vodovod Pohled Nad Tratí – zpracovává se projektová
dokumentace pro územní rozhodnutí. Projekt je financován
z prostředků Kraje Vysočina a prostředků obce.

POUŤ U SVATÉ ANNY
Pouť u Svaté Anny se bude konat ve čtvrtek 26. 7. – Malá pouť a
v sobotu 28. 7. a v neděli 29. 7. – Velká pouť na tradičním místě
u Svaté Anny u Pohledu. Vzhledem k probíhajícím pracím na

akci „Silnice I/34, Rouštany, Pohled“ přislíbil obci zhotovitel,
firma Geosan a.s., a investor, Ředitelství silnic a dálnic ČR, že
obec bude mít možnost zajistit parkoviště pro návštěvníky poutě.

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM AKCE POHLED –
KANALIZACE A ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD (ČOV),
VODOVOD
1) 08-09/2018 – Podání dvou žádostí (Vodovod +
kanalizace a ČOV) o zařazení do seznamu akcí – na
základě výzvy ministerstva zemědělství.
2) 08-11/2018 – Zpracování projektů kanalizačních
přípojek + projekční firmou k jednotlivým domům,
objektům, dle rozhodnutí vlastníků
3) 10/2018 – Výzva obci k předložení podkladů k žádosti o
evidenci akce a registraci akce. Součástí podkladů je i
realizované výběrové řízení na zhotovitele stavby.
4) 03/2019 – Zpracování žádosti o evidenci a registraci
obou akcí, odeslání podkladů ministerstvu zemědělství
5) 07/2019 – Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na
obě akce ministerstvem zemědělství
6) 09/2019 – Zahájení vlastní stavby obou akcí (vodovod +
kanalizace a ČOV)
7) 12/2020 – Dokončení obou staveb a uvedení
kanalizace a ČOV do zkušebního provozu

UMÍSTĚNÍ V ANKETĚ ZLATÁ JEŘABINA 2017
Letos se obec Pohled již podruhé účastnila ankety Kraje
Vysočina Zlatá jeřabina. Stejně jako loni soutěžila v kategorii
Péče o kulturní dědictví, do které byla nominována s počinem
Celková obnova kapličky sv. Anny (na Přibyslavské ulici).
Z třiceti projektů skončil Pohled na 18. místě. Děkujeme všem,
kteří anketu podpořili svými hlasy! Letos zvítězila obnova
pivovaru v Kamenici nad Lipou, následoval zrestaurovaný Jan
Nepomucký ve Vojnově Městci a zrestaurování varhan v kostele
Nanebevzetí PM v Polné. Nejvyšší ocenění v druhé kategorii –
Kulturní aktivita, získal Vánoční koncert v Telči.

REALIZACE PROJEKTU „PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ
OBCE POHLED“
Projekt se skládá ze tří částí:
digitální povodňový plán obce – umístěný na webových
stránkách obce
srážkoměr umístěný u sv. Anny – data sbírá ČHMÚ
výstražný a varovný systém – ústředna je umístěna na
obecním úřadě, další součástí je bezdrátový místní
rozhlas
Před realizací výstražného a varovného systému demontovala
obec cca 60 let starý drátový místní rozhlas v Pohledu, který měl
15 míst s reproduktory. V Pohledu bylo následně provedeno
rozšíření bezdrátového rozhlasu na 24 míst, v Simtanech na 3
místa, v Rouštanech 1 místo a u Svaté Anny 1 místo, s celkovým
počtem 71 ks reproduktorů. Jejich rozmístění a nasměrování
provedla po dohodě s obcí firma TBO, s.r.o.Vejprnice
Obecní úřad žádá občany z důvodů zvýšení kvality
srozumitelnosti hlášení ve všech částech obce o informace,
v jaké kvalitě je hlášení slyšet nebo naopak. Tyto informace
napište na obecní e-mail nebo zatelefonujte na obecní úřad –
vždy uvádějte ulici a číslo popisné. Po vyhodnocení připomínek
firma místa hlášení upraví (směrově, hlasitost) tak, aby došlo ke
zlepšení slyšitelnosti a srozumitelnosti hlášení.

AKCE ČISTÁ VYSOČINA 2018
Obec Pohled se zapojila do 10. ročníku akce Čistá Vysočina
v termínu od 9. do 22. 4., zaměřené na úklid odpadků v okolí
silnice I/34 a I/19, silnice III. třídy do Dlouhé Vsi na svých
katastrálních územích Pohled a Simtany. Akce se účastnili
členové spolků TJ Sokol, SDH, SRDP, MS, ČČK a tradičně
občané Simtan. Akce se zúčastnilo 35 dětí a 34 dospělých, kteří
sesbírali 53 pytlů plastů a směsného odpadu.

Úsek kolem silnice III. třídy z Rouštan ke ždírecké zastávce
uklidili manželé Fáberovi ze Ždírce a úsek silnice I/34 od sjezdu
ke Svaté Anně až po čekárnu u Krátké Vsi Lucie Machová
z Krátké Vsi.
Odvoz odpadků zajistila Krajská správa a údržba silnic Havlíčkův
Brod. Obec děkuje zúčastněným členům spolků a občanům za
účast v akci zaměřené na zlepšení životního prostředí v obci.

****************************************************************************************************************************
◦•● VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ NAROZENÝCH V ROCE 2017 ●•◦

Vlevo: manželé Neuwirthovi s dcerou Aničkou, vpravo: manželé Kreplovi se synem Robertem.

V sobotu 14. 4. 2018 se v klubovně hasičské zbrojnice
uskutečnilo vítání nových občánků obce Pohled narozených
v roce 2017. Letos vítal 5 ze 7 nových občánků starosta Ing.
Milan Klement. S krátkým programem vystoupily děti
z mateřské školy a flétnistky. I letos obdrželi rodiče malý
finanční příspěvek, maminky krásnou kytičku a dětičky
dřevěný dárek.
Vpravo nahoře: Amálka Moučková s bráškou Kubou,
tatínkem Janem a maminkou Andreou Novotnou, vlevo
dole: manželé Stojanovi s dcerou Šarlotkou Zoe, vpravo
dole Matyáš Nosek s tatínkem a maminkou Markétou
Bockschneiderovou.

****************************************************************************************************************************
◦•● ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY ●•◦

● V dubnu jsme začali jezdit na druhý plavecký kurz v letošním školním roce.
● Do naší mateřské školy zavítali se svým preventivním programem hasiči z Havlíčkova Brodu. Děti si vyzkoušely dýchací přístroj,
podívaly se na kompletní výstroj hasiče a povídaly si o tom, jak se chránit před ohněm, co dělat, když hoří, apod. Děti hasiče
překvapily svými znalostmi.
● 2. května proběhl v naší mateřské škole zápis, na následující školní rok bylo přijato 7 dětí. Tímto bude kapacita mateřské školy opět
naplněna.
● 11. května jsme vyrazili na mini výlet do Přibyslavi a zatancovali si společně s panem Řezníčkem z rádia Vysočina.
● Další akcí, které jsme se s dětmi zúčastnili, byl den otevřených dveří Policie ČR v Havlíčkově Brodě. Děti se při této příležitosti
mohly podívat nejen do cely předběžného zadržení, ale i na vybavení policejních vozů, shlédly ukázku výcviku psovoda, měly
možnost si vyzkoušet neprůstřelné vesty a prozkoumat zbraně policistů, dětem se akce tak zalíbila, že jsme měli co dělat, abychom
stihli domluvený autobus.
● Dne 1. června jsme se všemi dětmi vyrazili na další malý výlet do Přibyslavi. Tentokrát jsme s programem hudebního divadla
Hnedle Vedle oslavili Den dětí. Po návratu z výletu čekalo v mateřské škole na děti překvapení v podobě balíčků, na kterých se
podíleli i někteří rodiče. Za to jim mnohokrát děkujeme.
● Mateřská škola bude v době letních prázdnin otevřena od 9. 7. do 20. 7. 2018, poté bude provoz přerušen.
Leona Čermáková

◦•● DIVADELNÍ PREMIÉRA POKUSTÓNU A PREZENTACE KNIHY „POVĚSTI Z POHLEDU A OKOLÍ“ ●•◦
28. července o pouťové sobotě, od 16 hodin na vnitřním zámeckém nádvoří, bude mít svoji křtinovou premiéru pohledský dětský
dramatický kroužek Pokustón. Křtinovou proto, protože se děti představí pohledskému publiku úplně poprvé, jako herci, poprvé jako
zpěváci a poprvé jako parta, která ví, co chce, a dělá, co ji baví. Pro svůj křest nastudovali tři krátké inscenace, které na motivy
pohledských pověstí Františka Hladíka do divadelního jazyka převedla a zdramatizovala Yvonna Kršková.
Diváci tak budou mít možnost zjistit, kdo a kdy založil pohledský klášter, kde byla Sirotčí louka, co se stalo u Stříbrného jezírka, kde
byl Mnišský les nebo jak byl založen kostel u svaté Anny.
Představení s dětmi nastudovali Eva Hejkalová, Irena Klementová a Milan Hejkal.
Po představení bude následovat prezentace knihy Františka Hladíka „Pověsti z Pohledu a okolí“, kterou pro podzimní vydání
připravuje nakladatelství a vydavatelství Petrkov. Petr Novotný, nakladatel a vydavatel, přijal pozvání a seznámí tak veřejnost
s připravovanou knihou i její konečnou podobou. Natěšení čtenáři se tak dozví, co všechno kniha obsahuje, oč je doplněna, seznámí
se s týmem lidí, kteří vydání připravují a třeba se i dozvědí o skrytých peripetiích, které „dobré skutky“ občas provázejí. Podle slov,
pana Novotného si zájemci budou moci knihu na místě okamžitě objednat za zvýhodněnou cenu.
Kniha Pověstí z Pohledu a okolí bude také jeho nakladatelství a vydavatelství reprezentovat na Podzimním knižním veletrhu
v Havlíčkově Brodě, kde k její prezentaci opět přispěje pohledský dramatický kroužek Pokustón se svým představením.

POKUS a POKUSTÓN - Pohledské kulturní seskupení, POKUS z.s.
Ano takto zní název již devátého spolku, který v Pohledu vznikl, a snad se připojí k tradici ochotnického divadla, které v naší obci
mělo své kořeny ještě pod prvorepublikovým zastřešením, pod názvem Národní jednota pošumavská.
19. dubna Krajský soud v Hradci Králové rozhodl a spolek „Pohledské kulturní seskupení, POKUS z.s. “, dostal své IČO a byl
zaveden do Spolkového rejstříku.
Spolek vznikl proto, aby podporoval přípravu a realizaci tak kultovní akce, jako je v Pohledu Pohádkový les, proto, aby pod jeho křídly
mohl existovat dětský dramatický kroužek Pokustón, proto, aby se zájemci i z řad dospělých mohli naučit stát na jevišti a zkoušet a
hrát divadelní představení, proto, aby se členové mohli účastnit přednášek, besed a workshopů. Spolek se také bude snažit pořádat
nové kulturní akce v Pohledu, či zajišťovat účast svých členů na obdobných akcích, pro inspiraci v jiných městech, bude se snažit
podporovat zážitkové poznávání svých
členů formou zájezdů do divadel a účastí
na dalších zajímavých akcích kulturního a
společenského vyžití.
Prosíme proto všechny od 14 do 99 let,
kteří mají zájem stát členy našeho Spolku
POKUS, všechny, kteří mají chuť jen být
s ostatními a stát se součástí, všechny,
kteří spolupracují na Pohádkovém lese,
přijďte do klubovny hasičské zbrojnice
v pondělí 25. června v 19.15h. Řekneme
vám vše důležité, zjistíme, kdo chce hrát
divadlo, kdo má chuť být u toho v jiné
pozici než herec, a především si
předběžně popovídáme o pozvání
našeho Pohádkového lesa na zámek
Kačina a také o organizaci Pohádkového
lesa 2018.
A dětem do 14 let připomínáme: dětský
dramatický kroužek Pokustón stále
přijímá nové členy do svých řad.
Yvonna Kršková,
předsedkyně spolku POKUS z.s.
(členové spolku Pokustón)
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JARO U HASIČŮ
● Soutěžní družstva poctivě trénovala
celou zimu. Děti v klubovně hasičárny a
společně s dorostenci také v tělocvičně
v Havlíčkově Brodě. Pronájem tělocvičny
podpořil Kraj Vysočina dotací z Fondu
Vysočiny.
Dospěláci
svou
fyzičku
zlepšovali
zejména
běháním
a
posilováním. S příchodem pěkného jarního počasí se tréninky
naplno rozjely na prostranství uprostřed obce.
● V dubnu jsme se vybavili rukavicemi, reflexními vestami a pytli
a zúčastnili se akce Čistá Vysočina a Čistá řeka Sázava.
Dospělí sbírali odpadky podél
silnice od kravína až nad lom, děti
společně
se
SRDP,
dětmi
z ostatních spolků a některými
rodiči uklidili střed obce, dětské
hřiště, alej, cestu k nádraží, okolí
nádraží, cestu „pod strání“ a oba
břehy Sázavy. Byli jsme příjemně
překvapeni, že jsme oproti minulým
letům nasbírali docela málo
odpadků. Doufáme, že příští rok to
bude ještě o něco méně plných
pytlů.
● Další tradiční brigádou byl sběr
kamení, kterého se zúčastnili starší
děti a dospělí. Sbírali jsme kameny
na polích firmy Osiva a.s. a na poli
pana Neuwirtha.
● Na začátku května jsme se vrhli
do proudu soutěží. O tom, jak se
vedlo dětem, se dozvíte v jiném
článku. Okrsková soutěž dospělých
se letos konala v Žižkově Poli. Na
okrsku
se
nesoutěží
pouze
v požárním
útoku,
ale
do

celkového umístění se započítávají i výsledky z běhu jednotlivců
na 100 metrů s překážkami. Muži skončili na 5. místě z 15 týmů,
ženy byly 2. z 5 týmů. V kategorii veteránů nad 40 let se starou
mašinou „osmičkou“ se letos zúčastnilo rekordních 5
veteránských družstev. Našim se bohužel nepodařilo obhájit
třetí vítězství v řadě a odvezli si stříbrný pohár za 2. místo. Je to
pro ně velká výzva na příští sezonu – vyladit formu, vypilovat
taktiku a znovu začít tažení, které končí po třech vítězstvích
ziskem putovního poháru.
Své zástupce máme i na postupových soutěžích dorostenců
jednotlivců. Na okresním kole v Chotěboři bojoval Petr Eis
v kategorii střední dorost a Honza Šidlák v kategorii starší

dorost. Dorostenci soutěží ve třech disciplínách – test v oblasti
PO, běh 100 m s překážkami a dvojboj, přičemž se započítává
výsledek podzimního branného závodu. Ve starší kategorii se
největší boj o postup odehrál mezi třemi závodníky, přičemž dva
z nich mají zkušenosti z reprezentace. Honzovi chyběl maličký
kousek na 2. a zároveň postupové místo. Petr si 1. místem
vybojoval postup na krajské kolo do Petrovic u Třebíče, kde v
konkurenci deseti nejlepších v Kraji Vysočina skončil na
perfektním 2. místě.
● Dospělí zahájili svou ligu noční soutěží v Květinově, kde ženy
byly druhé a mužům patřilo 7. místo. Aby muži nevypadli ze
soutěžního tempa, zajeli si zasoutěžit i na žďárskou ligu a také
na pohár do Olešenky, kde zvítězili. Jediní, kdo na svůj první
letošní start ještě čekají, jsou dorostenci. Jejich kategorie začíná
v rámci ligy až poslední červnový víkend.
● Děti kromě hry Plamen absolvovaly už dvě kola
Havlíčkobrodského turné mladých hasičů v požárním útoku.
Letos se jedná už o 7. ročník. Starší jsou průběžně na 3. místě,
mladší na 6. místě. Necháme se překvapit, jak se bude vyvíjet
zbytek sezony.
● Aby letos nebylo málo postupů do krajských kol, podařil se i
postup ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí. Anička
Čermáková a Lukáš Veverka získali ve svých věkových
kategoriích 3. místo v okresním kole a pokročili tak do souboje
nejlepších krajských hasičských výtvarníků.
● A co nás čeká v nejbližší době? V pátek 22. června se
v Pohledu uskuteční již čtvrtý ročník nočního poháru v útoku
dospělých. Opět máme objednané hezké počasí, proto přijměte
naše pozvání a přijďte opět povzbudit naše týmy. Občerstvení je
samozřejmě zajištěno. Děti před prázdninami čeká ještě jedno
kolo turné, dospěláky několik soutěží a HB Rebel liga v průběhu
celého léta. Pokud dopravní situace v okolí areálu u Svaté Anny
dovolí, opět se postaráme o parkování v blízkosti pouti. Na
sobotu 8. září připravujeme zájezd na severní Moravu –
navštívíme Stezku v oblacích v Dolní Moravě, pivovar
Hanušovice a klášter v Králíkách.

TJ SOKOL POHLED
● Čas plyne jako voda, polovina roku 2018 je za námi, a
tak přinášíme nejčerstvější informace z dění v sokolím
hnízdě.
A tým
To, co jsme po zimní přípravě očekávali, se stalo
skutečností. Jednou větou, buďme rádi za body nahrané
na podzim. Na úvod se střídaly prohry a výhry. Prohra
v Humpolci, výhra v Lučici, smolná prohra ve Štokách,
výhry v Tisu a Herálci znamenaly dočasné 4. místo v tabulce.
Pak ovšem následovala šestizápasová šnůra proher, která
znamenala propad tabulkou až na konečné 6. místo se skóre
71:59 a 42 body.
Ze skupiny postoupily Štoky se 63 body a Humpolec se 62 body,
sestoupily Černovice 2 body a Staré Ransko s 8 body. Přesuny v
mužstvu: Z Přibyslavi se nám vrací Pepa Eis a další 2 hráči jsou
v jednání, z týmu odchází Drlík.
B tým
Kluci z Béčka vypomáhali v Áčku, proto neodehráli zápasy
v Malči, Šmolovech a Štokách. Ve zbylých 4 utkáních získali 1
bod za remízu s Libicí. Béčko skončilo na 8. místě s 15 body a
skóre 40:57. V příštím roce se Béčko nebude do soutěže
přihlašovat kvůli nedostatku hráčů.
Dorost
Dorostenci zakončili premiérovou sezonu I. třídy Kraje Vysočina
na 10. místě se ziskem 14 bodů a skóre 39:120. Tréninková
morálka upadala a ani na zápasy se kluci moc nescházeli, ať už
vinou zranění, nemoci, nebo že se jim nechtělo. V důležitém
zápase o 6 bodů v Měříně však kluci zabrali a vyhráli. Udrželi se
tak v krajské soutěži i pro příští rok. Z dorostu do chlapů nikdo
neodchází, sehrají proto další sezónu ve stejném složení.
● Výbor TJ by chtěl všem hráčům poděkovat za reprezentaci
klubu v soutěžích a doufá v lepší tréninkovou morálku hráčů, aby
si Pohled udržel důstojné postavení i v dalším soutěžním
ročníku.

Za všechny hasiče přeju dětem hezké prázdniny a dospělým
příjemné léto.
Aneta Kudlová
HRA PLAMEN
Jarní část hry Plamen začala 5. května obvodovým kolem v
Čachotíně. Soutěže se zúčastnilo šest družstev mladších a šest
starších. Nás reprezentovalo jedno družstvo v každé kategorii.
Soutěžilo se v disciplínách štafeta 4 x 60 m, štafeta požárních
dvojic a požární útok. Obě družstva zaslouženě vyhrála a
postoupila na okres.
Okresní kolo se konalo na stadiónu v Chotěboři, a to 19. května.
Zde soutěžilo 12 družstev mladších a stejný počet starších.
Mladší do soutěže vstupovali z 2. místa z podzimního závodu
požárnické všestrannosti, ve štafetě 4 x 60 m obsadili 8. místo,
v požárních dvojicích 5. místo a útok na nástřikové terče vyhráli.
Celkově se umístili na krásném 2. místě.
Cílem staršího družstva bylo vybojovat 3. místo. V doslova
bláznivém závodě, kdy se pořadí družstev neustále míchalo,
naši starší Soptíci vybojovali 1. místo, a to i s neplatným
pokusem na požárním útoku, a zajistili si nečekaný postup do
krajského kola. To se konalo 9. června v Petrovicích u Třebíče.
V konkurenci 10 týmů z kraje Vysočina naše desetičlenné
družstvo přijelo sbírat hlavně zkušenosti. Polovina dětí byla
nováčky. Soutěž začala závodem požárnické všestrannosti – na
úvod 7. místo. Následovala štafeta CTIF – 6. místo. Štafeta
požárních dvojic – 6. místo. Štafeta 4 x 60 m – 4. místo. Požární
útok – 4. místo a útok CTIF – 7. místo. Po sečtení bodů
nádherné 6. místo celkově.
Chtěl bych poděkovat vedoucím, rodičům dětí, panu Krpálkovi,
Obci Pohled, firmě Českomoravský štěrk, a.s., Zámku Pohled,
fanouškům, sponzorům a všem ostatním, kteří nás podporují a
pomáhají dosáhnout těchto úspěchů. V neposlední řadě patří
poděkování našim Soptíkům.
Jiří Tecl

Ze sokolího hnízda
● Jak jistě všichni víte, rekonstruujeme hrací plochu
hřiště. Někomu se to líbí, někomu ne, ale doufáme, že
se dílo brzy podaří a budeme si moct říct, že máme
reprezentativní sportoviště.
Vzhledem k mrazivému počasí v jarních měsících se
stavební práce posunuly, začali jsme tak mnohem
déle, než jaký byl předpoklad. Díky brigádnickým
hodinám našich členů jsme demontovali ploty, vybudovali
drenáže a instalaci zavlažování. Příroda nám práci zase trochu
zkomplikovala, když nám přívalový déšť vyplavil položené
trubky. Bohužel voda teče z kopce, a tak natekla do ulice
Sokolská, kterou znečistila.
V současné době provedla dodavatelská firma plošnou drenáž
Eurodrain a bude rovnat hrací plochu do finální podoby.
Následovat bude osazení stříkačů, kompletace zavlažování a
poté osetí trávy.
● Start nové sezony na domácím trávníku určitě nestihneme,
náhradní řešení je v jednání.
Pouťové dění
● Pouťové zábavy se uskuteční pátek 27. 7. od 20:30, kdy
zahraje skupina Baron beat, a v sobotu 28. 7. od 20:30, kdy se
můžete těšit na skupinu Vosa Rock. Stejně jako minulý rok nás
najdete s občerstvením i na pouti u Svaté Anny před kostelem.
● Sokolské odpoledne s dechovkou se uskuteční 18. srpna od
13:00, zahraje Havlíčkobrodská dvanáctka. Všichni jste srdečně
zváni.
Poděkování
Výbor TJSP by chtěl poděkovat VŠEM, kteří se podílejí a
podporují náš projekt Mládež 2018 a pomáhají při rekonstrukci
hřiště a areálu.
Jan Růžička, ml.

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
● 29. března jsme se společně vydali na výlet do Jihlavy. Šlo o výlet s překvapením, tudíž děti do poslední chvíle
nevěděly, kam přesně půjdeme. Jedním z našich cílů byla návštěva záchranné služby. Prohlídka trvala okolo
dvou hodin a stihli jsme si prohlédnout vybavení záchranek (malá i velká auta), prostředí, ve kterém se
záchranáři i lékaři pohybují, dispečink a viděli jsme také přilétat vrtulník, který jsme si následně také prohlédli. Po
obědě jsme měli v plánu vydat se do jihlavského podzemí, bohužel se nám tam nepodařilo dostat i přes
domluvenou prohlídku. Vydali jsme se proto zkusit štěstí jinam a navštívili jsme jihlavskou věž. Odtud jsme se
pokochali výhledem na město a mohli jsme se vydat na zpáteční cestu k domovu.
● V sobotu 14. 4. jsme společně s ostatními složkami obce vyčistili obec od odpadků v rámci akce Čistá Vysočina a Čistá řeka
Sázava.
● O víkendu 20. – 22. 4. 2018 se konal kurz Vedoucí dětského kolektivu v Chaloupkách. Tohoto kurzu se zúčastnili: Monďa
Ondráčková, Anička Petrová, Káťa Hejkalová, Honza Šidlák a Péťa Eis. Všichni kurz úspěšně absolvovali.
● Ve středu 2. 5. se konala okresní soutěž mladých zdravotníků v Havlíčkově Brodě. Na tuto soutěž jsme vyslali dvě soutěžní
družstva. První družstvo soutěžilo za I.
stupeň ve složení: kapitánka Barča
Horní, Anička Čermáková, Verunka
Čermáková, Amálka Váchová a Barča
Břízová. Druhé družstvo soutěžilo za II.
stupeň ve složení: kapitán Luky
Pokorný, Tom Křípal, Míra Krpálek,
Mára Langer a Pepča Horní. Společně
se soutěžními družstvy jsme s sebou
měli i rozhodčí (Káťa Hejkalová, Monďa
Ondráčková, Anička Petrová, Péťa Eis
a Honza Šidlák) a tři figuranty (Lea
Dvořáková, Verča Sedláková a Dan
Lacko). První dívčímu týmu se dařilo,
holky obsadily krásné druhé místo.
Kluci tolik štěstí neměli, skončili na
pátém místě. Milým překvapením po
skončení soutěže pro nás bylo to, že
tým, který obsadil první místo u prvního
stupně, se nemůže zúčastnit krajského
kola mladých zdravotníků, tudíž jsme
na krajské kolo postoupili my.
● Krajské kolo mladých zdravotníků se konalo 30. 5. 2018 v Jihlavě. Konkurence byla veliká, přesto si holky dokázaly vybojovat místo
na bedně. A to krásné bronzové. Za tento úspěch děkujeme také všem figurantům a rozhodčím, kteří s námi pilně trénovali.
● A co nás čeká dále?
- 23. 5. nás můžete vidět na dětském dni, kde budeme mít stánek s ukázky první pomoci
- 9. – 13. 7. příměstský tábor v Havlíčkově Brodě
- 11. – 18. 8. pobytový tábor v rekreačním středisku Ředkovák
● Přejeme Vám krásné prázdniny a celé léto hlavně bez úrazů!
Aneta Eisová

SRDP OBCE POHLED

Pedig
17. 3. se pod vedením paní Jagošové konalo jarní pletení
z pedigu, tentokrát jsme si upletli krásné ošatky na ubrousky.
Účast bohužel ovlivnila velká nemocnost, sešlo se nás jen 10.
Děkujeme místní ZO Českého zahrádkářského svazu za
finanční příspěvek na tuto akci.
Zámecké Velikonoce
Druhý ročník výstavy „Zámecké Velikonoce“ přilákal v sobotu
24. 3. 2018 do prostor pohledského zámku 106 dětských a 182
dospělých návštěvníků! V chodbách zámku byla umístěna
prodejní výstava velikonočních dekorací a perníčků, výstava
velikonočních pohlednic – za zapůjčení děkujeme rodině
Ondráčkových a všem, kteří ochotně zapůjčili další vystavované
předměty. Velikonoční atmosféru umocňovaly krásné práce
našich dětí z Mateřské školy v Pohledu a základních škol
v České Bělé a Štáflovy v Havlíčkově Brodě. Zajdova kavárna
tradičně nabídla příjemné posezení u kávičky a velikonočního
pečiva. Pečivo a cukroví napekly naše šikovné členky, letos opět
výhradně z havlíčkobrodské mouky, kterou nám poskytla
společnost MLÝN Havlíčkův Brod spol. s r.o. - tímto velmi
děkujeme. Naše tři kuchařinky z Klubu důchodců pro nás letos
znovu připravily řadu staročeských velikonočních jídel. Možnost
posedět a vychutnat si nabízené dobroty v jejich stylové kuchyni
návštěvníci nadšeně uvítali. Kuchařinky, ceníme si ochoty a
úsilí, které přípravě této akce věnujete. A dílničky? Podle ohlasů,
které máme, se letos opravdu vydařily. Nárůst počtu dětí a chuť i
dospěláků zapojit se do „výrobního procesu“ nás mile překvapil.
Vaše radost z krásně nazdobených vajíček, věnečků, vazeb a

dalších výrobků stojí za všechen čas a námahu, kterou přípravě
výstavy věnujeme. Děkujeme všem, kteří se na průběhu akce
podíleli, jste skvělí.
Čistá Vysočina a Čistá řeka Sázava
V sobotu 14. 4. jsme se zúčastnili akce Čistá Vysočina a Čistá
řeka Sázava. Všem za účast mockrát děkujeme.
Čarodějnice
Tato tradiční akce u nás v Pohledu neprobíhá jen tak…. Když
má být oheň, tak pořádná hranice! Když čarodějnice, tak i s lodí!
A k tomu zábava pro děti i dospělé…Úkoly od čaroděje i
čarodějnic děti splnily na jedničku – vyzkoušely si hod koštětem,
skákání v pytli, odhalování předmětů skrytých v tajemných
lahvích, hádání s čarodějem i přípravu kouzelných lektvarů
v alchymistické laboratoři. Nakonec si u fary vyrobily hezké

papírové
netopýrky.
V ten správný čas se
čarodějnický
průvod
doprovázený dětmi vydal
do středu obce, kde již
byla připravena hranice
s originální čarodějnicí.
Počasí nám přálo, děti si
opékaly špekáčky, o
ostatní občerstvení bylo
také dobře postaráno,
dobrou hudbu pouštěl a
program
slovem
doprovodil Honza Šidlák.
Pomyslnou
tečkou
v programu
bylo
vystoupení
Společenstva meče a
ohně Novus Origo, které nám po setmění předvedlo svou fireshow.
2. 6. – Výlet do zábavního parku Mirakulum
Ke dni dětí jsme pro ty pohledské připravili výlet do zábavního
parku Mirakulum u Milovic. O výlet byl velký zájem, vyrazil nás
plný autobus. Mirakulum právě otevřelo atrakci „Vodní svět“,
měli jsme se tedy na co těšit. Cesta uběhla rychle, počasí bylo
nádherné a v 10 hodin jsme byli nastartovaní u bran parku.
Stejně jako stovky a stovky dalších výletníků… Pak už nás
Mirakulum pohltilo a každý si v něm určitě našel „to své“, atrakcí
pro zábavu i poučení je tam řada. Čas utekl jako voda a ve
stanovenou dobu jsme se, naštěstí všichni, sešli u našeho
autobusu. Hlavně menší děti, znavené hopsáním, lezením,
běháním a horkem, cestu domů prospaly. Výlet se vydařil a už
teď vymýšlíme cíl toho příštího. Máte-li nějaký tip nebo nápad,
ozvěte se – děkujeme.

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
23. 6. – Velké zábavné odpoledne
Jak je již před začátkem prázdnin tradicí, můžete se těšit na
„Velké zábavné odpoledne“. Letos bude v sobotu 23. 6. od
14:00. Na přípravě programu se podílejí téměř všechny místní
spolky a i tentokrát to bude stát za to! Těšíme se na vaši
návštěvu.
● Dále pokračuje sběr starého papíru, vždy 1. sobotu v měsíci –
tedy 7. 7., 4. 8., 1. 9.
● V září se členové našeho spolku zúčastní tradičního
Pohádkového lesa.
● Za Sdružení rodičů, dětí a přátel obce Pohled přejeme dětem
krásné vysvědčení, prázdniny a hezkou dovolenou všem.
Petra Dvořáková

(foto z čarodějnic pořádaných SRDP)

KLUB DŮCHODCŮ
● Na začátek se ještě vrátím s pochvalou k březnové tematické výstavě o velikonočních zvycích konané v pohledském zámku.
Připravené dílničky pro děti byly parádní. Už jen ten materiál, který děti měly k dispozici na zdobení vajíček a výrobu různých
dekorací, jen oči přecházely. Náš klub tam měl také zastoupení. Naše tři členky (pí Klementová, Dvořáková a Machová), nabízely
coby kuchařinky na ochutnání různá staročeská jídla – kočičí tanec, šumajstr, pučálku a různé druhy velikonoční nádivky.
● Na dubnové schůzce jsme zkusili turnaj ve hře „Člověče, nezlob se“. Přes počáteční rozpaky nakonec hráli všichni. Vítěz dostal
symbolickou cenu – zdobený perníček.
● Zájezd zahrádkářů a důchodců na divadelní představení do Přibyslavi byl jako vždy plně obsazen.
● V květnu jsme využili nabídku p. Zajíce – správce zámku, aby nám něco pověděl o historii zámku. Své vyprávění začal dobou ještě
před založením zdejšího kláštera. Mohli jsme si prohlédnout fotografie dokumentů o založení. Protože historie zdejšího kláštera, a
později zámku, je rozsáhlá, dostali jsme od p. Zajíce příslib, že mezi nás zavítá znovu.
● Jarní výlet 30. května nás zavedl do Sázavy. Zdejší klášter sv. Prokopa je velice vzácná historická památka, která je v držení státu.
Sousedící kostel je církevní. Po objednané prohlídce kláštera jsme měli štěstí, že byl otevřen i kostel, kde nám byl k dispozici další
průvodce s dalšími velmi zajímavými informacemi. Po obědě jsme navštívili Muzeum skla. Sázavská sklárna „Kavalier“ byla svého
času specializovaná na laboratorní sklo, varné sklo Simax, ale i tam došlo na omezení výroby a sklárna chátrala. Zdejší rodák, otec
spisovatele Michala Viewegha, založil nadaci na záchranu sklárny, a tak je část sklárny nyní upravena jako muzeum sklářské výroby
a samotných výrobků. Umělci, kteří navrhují ve sklářském oboru, mají svá díla vystavena v tomto muzeu (Bořek Šípek, David Černý,
zahraniční umělci). Ještě taková perlička na závěr. Při prohlídce se paní průvodkyně zastavila u funkční pece, kde mladý muž právě
foukal a tvaroval skleničku. Pak nám řekla, že to je Australan, který zde zůstal po studiích. Takže nejen lidé od nás jezdí za prací do
zahraničí, ale i u nás žijí a pracují lidé z daleké ciziny. Počasí opět vyšlo, p. řidič Průša nás dovezl v pořádku domů.
● V červnu nám Sokolové připraví posezení na hřišti u klobás. Přejeme hezké prázdniny dětem, pohodovou dovolenou dospělým a
krásné léto všem.
Marie Machová
(foto:Marie Jeřábková, sázavská sklárna Kavalier, Sázavský klášter)
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