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Čtvrtletník

20. září 2018

Milí spoluobčané,
rádi bychom vás upozornili na krásné akce letošního podzimu pořádané našimi spolky, které,
když se počasí vydaří, stojí určitě za to. V infokoutku jich najdete tolik, že na úvodník mnoho
místa nezbylo – Pohádkový les, výlov Simtanského rybníka, křest knihy pověstí a divadelní
představení, putování za světýlkem i myslivecké leče. Stačí si jen vybrat a správně si užít
pohledský podzim.
◦•● INFOKOUTEK, ANEB CO SE CHYSTÁ V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ ●•◦
● Slavnostní odhalení Kamenů zmizelých za rodinu
Turnovských se uskuteční ve čtvrtek 20. 9. od 10:00 u sochy sv.
Jána ve středu obce, za účasti rodiny, představitelů obce Pohled
a zástupce pražské Židovské obce. Více informací uvnitř Listů.
● Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve středu 26. 9.
od 18:00 v klubovně hasičské zbrojnice.
● Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven vedle
kadeřnictví v Pohledu ve čtvrtek 27. 9. od 12:00 do pondělí 1.
10. do 7:00. 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.
● Pohádkový les vás uvítá v sobotu 29. 9., na trasu lze vyjít v
v době od 13:00 do 15:00. Start bude letos ve středu obce, u
hasičské zbrojnice. Podrobnosti najdete uvnitř Listů.
● V pátek 5. 10. ve 13:00 vystoupí členové divadelního spolku
Pokustón na knižním veletrhu v Havl. Brodě v KD Ostrov ku
příležitosti vydání knihy Pověsti z Pohledu a okolí.
● Volby do zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu ČR se
uskuteční v pátek 5. 10. od 14:00 do 22:00 a v sobotu 6. 10. od
8:00 do 14:00 ve volební místnosti na Obecním úřadě Pohled.
Případné druhé kolo senátních voleb se uskuteční v pátek 12.
10. od 14:00 do 22:00 a v sobotu 13. 10. od 8:00 do 14:00.
● Upozornění: SDH Pohled pořádá v sobotu 6. 10. branný
závod požárnické všestrannosti, který bude situován v lesích u
Svaté Anny (u kostelíka, Doktorovy chaty, koupaliště, směr
Simtany a samoty Sv. Anny). Organizátoři žádají, abyste
nevstupovali a jinak nezasahovali do vytyčených tratí a přispěli
tak ke zdárnému průběhu celé akce, na kterou vyrazí cca 600
závodníků.
● Stále pokračuje sběr starého papíru pořádaný SRDP, a to
vždy první sobotu v měsíci - tedy 6. 10.; 3. 11.; 1. 12. před
mateřskou školou od 9:00 do 10:00.

● Myslivecký spolek Pohled srdečně zve na tradiční výlov
Simtanského rybníka sítěmi, který proběhne v sobotu 13. 10.
od 9:00. Prodej kaprů a amurů, občerstvení z ryb s posezením
bude pro návštěvníky výlovu připraveno pod hrází rybníka.
Pokud bude nedostatek vody na přítoku, výlov se konat nebude.
Aktuální informace o konání výlovu najdete v týdnu před
výlovem na webu obce.
● V sobotu 13. 10. se od 15:00 na nádvoří pohledského zámku
uskuteční křest knihy Pověsti z Pohledu a okolí, vydané
nakladatelstvím Petrkov. Součástí křtu je vystoupení dětí
z divadelního spolku Pokustón a dua Libora Siebenbürgera a
Pavla Lutnera.
● V sobotu 20. 10. SDH zajistí podzimní sběr starého železa,
které zanecháte před svými domy. Sběr začne od 8:00.
● Sběr nebezpečného odpadu proběhne v Pohledu ve středu
31. 10. od 15:00 do 15:15. Svoz se netýká Simtan.
● Putování za světýlkem se letos uskuteční v sobotu 10. 11.
v 17:00 hod. Sraz účastníků s lampiony je u hřbitova. Akce je
zakončena ve středu obce opékáním špekáčků (vezměte si
s sebou).
● Myslivecký spolek Pohled srdečně zve na První leč, v sobotu
10. 11. od 20:00 v kulturním domě v Dlouhé Vsi. Zahraje
hudební skupina Jásalka Band.
● Rozsvěcení vánočního stromu proběhne v pátek 30. 11.
Čas bude upřesněn na letácích a webových stránkách obce.
● SRDP zve malé i dospělé na tradiční Dovádění s čerty, které
se uskuteční v neděli 2. 12. od 14:00 v prostorách zámku.
● Myslivecký spolek Pohled srdečně zve na Poslední leč, která
se uskuteční v sobotu 15. 12. od 20:00 v kulturním domě ve
Stříbrných Horách. Zahraje hudební skupina Tandem.
● Na tradiční Putování za betlémskou hvězdou vyrazíme ve
středu v 26. 12., na druhý svátek vánoční.
● Pohledské spolky v únoru 2019 opět uspořádají masopustní
průvod. Oproti letošnímu ročníku dojde k určitým změnám, vše
bude upřesněno v prosincovém čísle Pohledských listů a později
ještě na nástěnkách a webu obce.

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 27. června 2018
Zastupitelstvo obce schválilo:
● návrh soupisu nových pozemků obce a
návrh uspořádání pozemků ve vlastnictví
obce v rámci Komplexní pozemkové
úpravy v katastrálním území Simtany
(724653).
● průběh změněné obecní hranice mezi
obcí Pohled (k. ú. Pohled) a obcí Dlouhá
Ves (k. ú. Dlouhá Ves) v lokalitě za
lomem.
● Zastupitelstvo obce Pohled, příslušné
podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním
řádu (stavební zákon),
schvaluje za použití § 47 odst. 5
stavebního zákona a § 11 a přílohy č. 6
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických
podkladech,
územně
plánovací dokumentaci a o způsobu
evidence územně plánovací činnosti,
zadání Územního plánu obce Pohled.
● dotaci spolku Pohledské kulturní
seskupení, POKUS, z.s., Pohled, na rok
2018 ve výši 26 000 Kč.
● hospodaření obce a závěrečný účet
obce Pohled za rok 2017 bez výhrad.
● dle prezenční listiny z 27. 6. 2018,
účetní závěrku obce sestavenou k 31. 12.
2017, včetně výsledku hospodaření za
rok 2017. Výsledek hospodaření bude
převeden na účet 432 – výsledek
hospodaření předcházejících účetních
období.
● dle prezenční listiny z 27. 6. 2018
účetní závěrku příspěvkové organizace
Mateřská škola Pohled, sestavenou k 31.
12. 2017, včetně výsledku hospodaření
za rok 2017. Přebytek ve výši 625,82 Kč
byl převeden do rezervního fondu
Mateřské školy Pohled.

● Směrnici pro nakládání s osobními
údaji, která nabývá účinnosti a platnosti
dnem vydání.
Zastupitelstvo obce rozhodlo:
● uzavřít Smlouvu o dílo č. 2018-077 na
zajištění funkční způsobilosti lokálního
výstražného systému – srážkoměrné
stanice, mezi Obcí Pohled, a KOCMAN
envimonitoring s. r. o., Žabětín,
(zhotovitel).
● uzavřít Dodatek č. 1/2018 k pachtovní
smlouvě ze dne 8. 12. 2016 mezi Obcí
Pohled, (propachtovatel) a OSIVA a.s.,
Přibyslav, (pachtýř).
● nabýt úplatně do vlastnictví obce v k. ú.
Simtany pozemek p. č. 152/2, výměra
757 m2, lesní pozemek od soukromé
osoby, za dohodnutou kupní cenu 18 168
Kč. Náklady na sepsání smlouvy a vklad
do katastru nemovitostí hradí obec
Pohled.
● o výběru nejvhodnější nabídky
uchazeče na veřejnou zakázku „Žádost o
dotaci Pohled – kanalizace a ČOV,
vodovod“, jehož nabídka byla podle
hodnotících
kritérií
a
v souladu
s doporučením
hodnotící
komise
vyhodnocena
jako
nejvýhodnější,
s nabídkovou cenou 350 000 Kč bez
DPH, a to uchazeče ISVH s. r. o., Tři
Studně, a zároveň Zastupitelstvo obce
Pohled pověřuje starostu obce uzavřením
příkazní smlouvy s vítězným uchazečem
dle podmínek zadávacího řízení.
● o výběru nejvhodnější nabídky
uchazeče
na
veřejnou
zakázku
„Zpracování projektových dokumentací
domovních přípojek – kanalizace a ČOV“,
jehož nabídka byla podle hodnotících
kritérií a v souladu s doporučením
hodnotící komise vyhodnocena jako
nejvýhodnější, s nabídkovou cenou 425
500 Kč bez DPH, a to uchazeče Ing.
Miloš Charvát, Velké Meziříčí, a zároveň

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

Obec momentálně realizuje nebo připravuje k realizaci tyto
projekty:
● kanalizace a ČOV Pohled – obec získala rozhodnutí o
povolení vypouštění odpadních vod do povrchových a povolení
stavby vodního díla pro akci „Kanalizace a ČOV Pohled“
s nabytím právní moci v srpnu 2018.
● kanalizace a ČOV, vodovod – Ministerstvo zemědělství
vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory
výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a
kanalizací. ZO předpokládá po finanční analýze obou stavebních
akcí a zpracování žádostí podání zvlášť žádosti na stavbu
vodovodu a kanalizace v termínu výzvy, tj. od 20. 9. 2018 do 15.
1. 2019.

POUŤ U SVATÉ ANNY
Letošní pouť se konala za probíhající stavby obchvatu Rouštan
na silnici I/34. Bohužel pouť byla poznamenána dokončovacími

Zastupitelstvo obce Pohled pověřuje
starostu obce uzavřením smlouvy
s vítězným uchazečem dle podmínek
zadávacího řízení.
● uzavřít samostatné nájemní smlouvy
mezi Obcí Pohled a Irenou Kučerovou,
Hostovice, Josefem Spilkou, Hlinsko
v Čechách a Milošem Hoffingerem,
Přelouč o pronájmu částí pozemků
poutního místa sv. Anna v termínu 19. 7.
– 3. 8. 2018.
● uzavřít nájemní smlouvu mezi Obcí
Pohled, a TJ SOKOL POHLED z. s,,
Pohled, o pronájmu části pozemku obce
p. č. 402/2, v k. ú. Pohled, v areálu
poutního místa sv. Anna v termínu 26. –
29. 7. 2018.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
● uzavření starostou obce Smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. P/ZS/19/2018
mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,
státní příspěvková organizace, Praha 4 –
Nusle, (budoucí strana povinná) a Obcí
Pohled, (budoucí oprávněný) na akci
„Pohled – kanalizace a ČOV“.
● výběr technického dozoru investora na
akci „Obnova malé vodní nádrže v k. ú.
Pohled“ firmu ISVH s. r. o., Tři Studně.
● Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2017, ze dne 8.
6. 2018, vypracovanou Odborem kontroly
Krajského
úřadu
Kraje
Vysočina
v Jihlavě.
● Rozpočtová opatření č. 2/2018 a č.
3/2018.
Zastupitelstvo obce stanovilo:
● v souladu s ustanovením § 67 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že
pro volební období 2018 – 2022 bude do
Zastupitelstva obce Pohled voleno
celkem sedm členů zastupitelstva.

pracemi v části stavby, kde měl být sjezd na parkoviště pod
místní komunikací ke kostelu u Svaté Anny, kdy byla doprava na
silnici I/34 řízena světelnými semafory. Tyto byly zrušeny už
v sobotu ve 14:00 a tím došlo ke zprůjezdnění silnice I/34 v obou
směrech a k možnosti využívat parkoviště. Je možné, že tyto
dopravní komplikace z předchozích dnů a týdnů snížily počet
návštěvníků, další vliv mělo zřejmě i velmi teplé počasí. Stejně
jako v loňském roce byl zázračný pramen pod kaplí vyschlý a
voda netekla. Farnost se souhlasem obce umístila na studnu
v sousedství pumpu, a i když voda není pitná, mohli si účastníci
poutě opláchnout alespoň ruce a obličej. Podle vyjádření
stánkařů a majitelů atrakcí byla návštěvnost pouti cca o třetinu
nižší než v loňském roce. Obec získala od nájemců poutního
místa nájem ve výši 45 750 Kč, výdaje za 2 ks WC činily 3 388
Kč, za odvoz a uskladnění odpadu 3 113 Kč. Dalším příjmem
z pouti byly poplatky spolků TJ Sokol, SDH a ČZS v celkové výši
6 803 Kč.

KAPLE
PANNY
V SIMTANECH

MARIE
–

RESTAUROVÁNÍ MALEB
Obec
jako
vlastník
kulturní
památky – kaple Panny Marie v Simtanech nechala v květnu až
červnu zrestaurovat malby objevené pod nátěry uvnitř kaple.
Tato fresková výmalba interiéru, vynikající neobyčejně vysokou
uměleckou úrovní, je pro obdobný typ drobné sakrální
architektury naprosto unikátní a svou kvalitou převyšuje i
výzdobu velkých sakrálních objektů. V rámci Kraje Vysočina se
jedná o výjimečnou freskovou výzdobu dokládající projev
mimořádné uměleckořemeslné zručnosti i v prostředí malé
osady.
Na základě nálezu maleb provedl pracovník NPÚ Telč
stratigrafický průzkum, který potvrdil celoplošný rozsah malby na
stěnách a stropu. Výmalba nacházející se v první nejstarší vrstvě
na vápenné omítky, byla provedena technikou „al secco“ (na
sucho) v 18. století neznámým autorem.
Restaurování maleb provedl akad. malíř Pavel Procházka,
Střížov. Nejdříve odstranil mladší omítkové vrstvy a vápenné
nátěry z 19. a 20. století, poté došlo ke zpevnění a doplnění
omítek, následovalo doplnění napodobivou retuší pomocí
rekonstrukce dekorativní malby, dále barevné sjednocení nové
sanační omítky s barokní malbou. Celkové náklady na
restaurování maleb činily 114 943 Kč, z toho obec získala dotaci
z Kraje Vysočina ve výši 40 tis. Kč (34,8 %) a z ministerstva
kultury 50 tis. Kč (43,5 %). Náklady obce činily 24 943 Kč (21,7
%). Obec se rozhodla, že nechá vyrobit mříže na dveře kaple,
aby do vzácného interiéru kaple v určitých termínech mohla
nahlédnout také veřejnost.

LÁVKY PŘES ŘEKU SÁZAVU
Obec vlastní 3 lávky z ocelové konstrukce přes řeku Sázavu.
Nejmladší lávka u Anžírovny z roku 2004 je v bezpečném a
provozuschopném stavu (nyní probíhají nátěry konstrukce). Na
jaře obec zadala požadavek autorizovanému inženýrovi pro
statiku a dynamiku staveb o posouzení lávky u sokolovny
v Pohledu a lávky u Simtan. Zpráva z prohlídek lávky u
sokolovny je se závěrem – jedná se o havarijní stav s okamžitým
zákazem vstupu pro osoby a vjezd drobné techniky v celé délce
lávky. Obec provedla okamžitá opatření k zabránění vstupu
občanů na lávku. Zpráva z prohlídky lávky u Simtan je se
závěrem – ocelová konstrukce není dále provozuschopná, pro
budoucí provoz nespolehlivá, je doporučeno její odstranění. ZO
se problematikou lávek zabývá a rozhodne o postupu řešení
oprav nebo výměn lávek.

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ NA VEDOUCÍ PRACOVNÍ MÍSTO
ŘEDITELKY/ŘEDITELE MATEŘSKÉ ŠKOLY POHLED
Starosta obce vyhlásil 5. 4. 2018 konkursní řízení s požadavky
pro výkon ředitelky/ředitele MŠ. Přihlášky s požadovanými
doklady měly být podány nejpozději do 25. 5. do 12:00 na obecní
úřad v Pohledu. Dle zákona byla jmenována konkursní komise
na obsazení funkce ředitelky/ředitele MŠ Pohled. Komise
pracovala ve složení předseda konkursní komise – starosta
obce, člen určený zřizovatelem, člen určený ředitelem Krajského
úřadu Kraje Vysočina, odborník v oblasti státní správy ve
školství, pedagogický pracovník příslušné školy, školní inspektor
České školní inspekce. První jednání konkursní komise proběhlo
28. 5. a komise posoudila přihlášky dvou uchazeček L.Č. a O.V.
a navrhla zřizovateli (obci) nevyřadit žádnou z uchazeček.
Komise se dohodla na termínu konkursu 19. 6. Na tomto
konkursu byl komisí veden pohovor jednotlivě s oběma
uchazečkami. Konkursní komise se na základě hlasování
usnesla, že uchazečky vhodné pro výkon funkce ředitelky MŠ
Pohled jsou v pořadí 1. O.V. a 2. L.Č. Po konkursním řízení
následuje zpravidla jmenování vítězné uchazečky zřizovatelem –
starostou obce, na vedoucí pracovní místo ředitelky MŠ.
Na pracovní poradě 27. 6. bylo zastupitelstvo obce seznámeno s
„peticí“ cca poloviny rodičů dětí v MŠ a pracovníků MŠ,
vyjadřující podporu současné ředitelce MŠ. Zároveň na tuto
pracovní poradu byli pozváni zástupci rodičů uvedení na „petici“,
s kterými ZO projednalo problematiku konkursního řízení a jeho

výsledku. 28. 6. přijal starosta obce e-mail, ve kterém se vítězná
uchazečka vzdala místa ředitelky MŠ. Zastupitelé obce
projednali možnost vyhlášení nového konkursního řízení.
Z důvodů personálních, časových a dalších se rozhodl
zřizovatel, Obec Pohled, zastoupená starostou obce, jmenovat
20. 7. na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy
Pohled s účinností od 1. 8. 2018 paní Leonu Čermákovou

OBNOVA MALÉ VODNÍ NÁDRŽE V K.Ú. POHLED
Obnova malé vodní nádrže v lokalitě bývalého přírodního
koupaliště vstoupila do závěrečné fáze. Bylo provedeno
odbahnění, obnova zemní sypané hráze, výstavba nového
sdruženého objektu pro převádění běžných a povodňových
průtoků, výstavba čtyř zemních tůní. V současné době probíhají
závěrečné terénní úpravy, které budou ukončeny do konce září
osetím trávy. Do konce roku proběhne kolaudační řízení a
vyúčtování nákladů stavby. Předpokládaný termín postupného
napouštění nerybochovného rybníka bude únor, březen 2019,
v závislosti na vývoji počasí tak, aby bylo dosaženo vodní plochy
o výměře normální hladiny 3 000 m2, s objemem zadržené vody
4915 m3, s maximální hloubkou 3,8 m.
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
Letos nás čekají dvoje volby v jednom termínu 5. a 6. října – do
zastupitelstev obcí a volby do jedné třetiny Senátu Parlamentu
ČR. V naší obci je podle informací dostupných na stránkách
www.volby.cz podána pouze jedna kandidátní listina se 7
kandidáty. Počet zastupitelů pohledské samosprávy pro
následující volební období 2018-2022 je stanoven na 7 členů.
Volební místnost v obci Pohled je umístěna na obecním úřadě a
budete ji moci navštívit v pátek 5. 10. od 14:00 do 22:00 a v
sobotu 6. 10. od 8:00 do 14:00 s platným průkazem totožnosti.

KNIHA POVĚSTI Z POHLEDU A OKOLÍ
V pátek 5. října na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově
Brodě konečně spatří světlo světa dlouho očekávaná kniha
Pověsti z Pohledu a okolí, jejímž autorem je pan František
Hladík. Pro velký úspěch divadelního zpracování pohledských
pověstí, který slavilo premiérové představení dětského
dramatického kroužku Pokustón z Pohledu o svatoanenské
pouti, byly děti pozvány na tento veletrh, aby i tam prezentovaly
svoji obec i právě vydanou knihu. Jejich vystoupení se bude
konat v pátek 5. října ve 13:00, v prostorách KD Ostrov.
Ale Pohleďáci a příznivci naší obce, kteří se na veletrh
nedostanete, nemusíte se bát, že o něco přijdete. V sobotu 13.
října od 15:00 na nádvoří pohledského zámku (za nepříznivého
počasí uvnitř zámku) proběhne slavnostní křest této publikace.
Budete mít možnost shlédnout již výše uvedené představení
Pokustónu a svoji účast přislíbil i Libor Siebenbürger, bývalý člen
dua Pohled, který se svým současným kolegou Pavlem
Lutnerem oprášili několik písniček z repertoáru nám kdysi známé
skupiny.
Knihu si budete samozřejmě moct ihned zakoupit (i se slevovými
kupóny), stejně jako v jiné dny v Knihkupectví Novotný
v Havlíčkově Brodě.
Yvonna Kršková
POHLED MÁ SVOJI POLKU
O letošní svatoanenské pouti zazněla v Pohledu poprvé skladba
s názvem Pohledská polka. V sobotu odpoledne 28. července ji
na prostranství před kostelem sv. Ondřeje zahrála dechová
hudba Muzikanti z jižních Čech v čele s kapelníkem Radkem
Hruškou. Ti ji v průběhu dvouhodinového koncertu zařadili
několikrát a na konci si ji s muzikanty zazpívala už většina
přítomných. Pod touto písní se autorsky podepsali Jaroslav
Hájek, jako autor textu, a Václav Maňas ml., jako autor hudby.
Myšlenka vytvořit speciální polku přímo pro naši obec vznikla už
před třemi lety, kdy Jaroslav Hájek oslovil vedení obce
s nabídkou napsat píseň inspirovanou Pohledem a jeho okolím.
A jak taková skladba vzniká, o tom při slavnostním představení
Pohledské polky pohovořil osobně textař Jaroslav Hájek:
„Společně se starostou jsme sedli do auta a objeli všechna
zajímavá místa ve vaší obci. Byli jsme se mimo jiné podívat na
kostelík u Svaté Anny, v Simtanech i v lipové aleji. Během
několika hodin jsem nasbíral tolik pozitivních dojmů, že psaní

textu už šlo samo.“ Potom se vytvořeného textu chopil uznávaný
hudebník Václav Maňas ml., který k němu složil pěknou zpěvnou
melodii. Tak vznikla více jak tříminutová skladba, kterou si po
dohodě s obcí vybrala dechová hudba Muzikanti z jižních Čech,
aby ji nahrála ve studiu a zařadila na svoje poslední CD.
Pohledská polka bude brzy k dispozici v rádiích Českého
rozhlasu, aby každý mohl nechat sobě nebo svým blízkých
zahrát písničku na přání. Podle reakcí přítomných na koncertu
lze soudit, že se jim text i hudba naší polky líbily.
POHLEDSKÁ POLKA
hudba : Václav Maňas ml.
text : Jaroslav Hájek
hraje : dechová hudba
Muzikanti z jižních Čech
Tam, kde řeka Sázava k vísce mojí promlouvá,
tam si každý rodák náš kouzelný kraj namlouvá.
Lípy zdobí domov náš, domů se rád vracívám.
Mám tu svoje přátele, smutný s nimi nebývám.
V červenci vždy od zámku k Svaté Anně pospíchám.
Pohár dětských vzpomínek znovu si tam namíchám.
Projdu milé Simtany, Sázava mne pozdraví.
Všem, kteří tu doma jsou, zvedám číši na zdraví.
Lípy, jak v pohádce kvetou nám staletí,
vonějí domovem, včelky k nim přiletí.
ref. Včelky ať zpívají, jak mám svou vísku rád,
do mého Pohledu přátele budu zvát.
Lípy, jak v pohádce kvetou nám staletí,
vonějí domovem, včelky k nim přiletí.
ref. Včelky ať zpívají, jak mám svou vísku rád,
do mého Pohledu přátele budu zvát.

PODĚKOVÁNÍ

Chtěl bych na tomto místě
poděkovat jménem svým i
jménem zastupitelstva obce
Pohled paní Marii Mišurové
za její více jak třicetileté
působení
na
pozici
hospodářky,
účetní
a
administrativní pracovnice
obce Pohled, které ukončila
v červnu letošního roku.

Profesionální přístup, spolehlivost, maximální pracovní
nasazení i ochota udělat něco nad rámec svých pracovních
povinností, to jsou vlastnosti, které provázely Marii
Mišurovou po celou její profesní kariéru. I ve vypjatých
situacích dokázala pokaždé zachovat chladnou hlavu a
poradit si s náročnými úkoly. Zároveň si vždy dokázala ke
každému zachovat osobní a vstřícný přístup.
Přeji paní Mišurové pevné zdraví, mnoho úspěchů v osobním
životě a ještě jednou jí děkuji za vše, co pro naši obec udělala.
Ing. Milan Klement, starosta obce Pohled
PODĚKOVÁNÍ FIRMĚ DVOŘÁK – SVAHOVÉ SEKAČKY
Obec Pohled děkuje firmě Dvořák – svahové sekačky, s.r.o.,
Pohled za posekání pozemků obce se svahovitým terénem a
porostlé nekulturní zelení v lipové aleji ke Svaté Anně, v areálu
bývalého koupaliště, v rybníku a na pozemcích v Simtanech,
měsíci v srpnu, a to zdarma, v rámci testování jednotlivých typů
sekaček Spider.

Z KORESPONDENCE OBCI
Svatoanenská pouť - tradice nebo Pohledský czechtek. Ještě
před pár lety se v krásném okolí Pohledu konala svatoanenská
pouť. Na kopci nad vesnicí v okolí Sv. Anny byla pouť plná
atrakcí pro děti, perníkových srdcí, občerstvení, stánků a zábavy.
A hlavně ZÁZRAČNÝ pramen, který lákal tisíce lidí. V obci se
konaly mše, v zámku výstava květin a večer na hřišti pouťová
zábava. A DNES ??? Na Svaté Anně je pouť čím dál menší,
zázračný pramen byl ZNIČEN lidskou hloupostí a v obci se
konají dvě noci po sobě POHLEDSKÉHO CZECHTEKU. Stále
se zvyšující hlasitost NOČNÍCH AKCÍ, kdy matky, zvířata a
pracující člověk je NUCEN k modlitbám, kdy už to skončí, aby se
mohl vyspat. Kde je kouzlo VYHLÁŠENÉ pohledské
svatoanenské pouti !!!
Jan Losenický

PODĚKOVÁNÍ OBCI
Vážený pane starosto, vážení zastupitelé obce,
děkuji Vám jménem svým a všech členů našeho spolku za
poskytnutí podpory při revitalizaci hřiště ve sportovním areálu
TJ Sokol Pohled.
Vážím si Vaší vstřícnosti a věřím, že Vám náš spolek bude moci
v budoucnu Vaši pomoc oplatit.
Za členy TJ Sokol Pohled, z. s.
Lukáš Sobotka, předseda spolku

****************************************************************************************************************************
◦•● ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY ●•◦
A už je tu opět nový školní rok, letos jsme zahájili s počtem 27 dětí a ve stejném složení kolektivu mateřské školy. Do nového
školního roku vstoupilo 8 nových dětí ve věku 3-4 let, celkem v tomto roce máme 9 předškoláků, nejen ty budeme připravovat na
vstup do základní školy školním vzdělávacím programem s názvem Poznáváme svět.
● Během prázdnin provedli zaměstnanci obce úpravu zahrady mateřské školy, došlo k prořezu lísky, kde byli z bezpečnostních
důvodů odstraněny suché větve, uschlé keře, úpravy se také dostalo stávajícím keřům, dále byla odstraněna letitá konstrukce na
houpačku, na venkovní domeček byly dětem nainstalovány tabule a natřeno bylo i pískoviště.
● V prvním zářijovém týdnu byl také opraven hrad na zahradě školy odbornou firmou Revo tak, aby splňoval bezpečnostní normy.
Oprava hradu byla financována z rozpočtu školy, který byl na základě revize a rozhodnutí o nutnosti opravy a posléze žádosti
navýšen.
● Plavání patří již k tradicím podzimu v naší škole, a není tomu jinak ani letos, na kurz jezdí 21 dětí. Další aktivity plánujeme průběžně
během září, už teď víme, že opět navštívíme KD Ostrov a divadelní představení, proběhne focení a nejen to. Nebudeme však
prozrazovat překvapení pro děti, o tom až příště.
● Mateřská škola Pohled hledá zájemce na dovoz stravy do mateřské školy, jedná se o dovoz stravy z České Bělé do Pohledu, v
čase od 10:30 - 11:30 - pondělí až pátek. Případní zájemci se mohou pro bližší informace zastavit přímo v mateřské škole, případně
se informovat na tel : 721 237 911, 569 439 252.
Leona Čermáková, ředitelka školy

◦•● POHÁDKOVÝ LES 2019 ●•◦
A je to tu opět – den se sešel se dnem, měsíc s měsícem, rok s rokem a je tu podzim. Se zlátnoucím listím a krajinou barvící se do
pestrobarevného hávu, přichází konec měsíce září a s ním pohádkové datum pohledského Pohádkového lesa.
Pohádkové bytosti, hodné i ty zlé, známé z nejrůznějších pohádek, si šijí, žehlí, zdobí nebo jen připravují a zbavují prachu své
hodobožové či obyčejné kostýmy, ve kterých se i letos půjdou podívat do světa lidí. Obsadí svá místa v lese či na louce, na suchu či
ve vodě, na zemi či pod zemí, a alespoň jeden den v roce svojí přítomností potěší děti i dospělé. A aby děti na setkání s těmito
postavičkami jen tak nezapomněly, mají pro ně pohádkové postavičky jako každoročně připraveny úkoly lehké i těžší, jednoduché či
spletitější.
Ale dospěláci, pozor! ZMĚNA! Start do Pohádkového lesa bude letos poprvé již z centra obce – a to od hasičské zbrojnice. Tam bude
od začátku připraveno občerstvení a spousta dílniček, aby čekání na start dětem i dospělým rychleji uběhlo.
Děti a jejich dospělý doprovod budou na pohádkovou trasu opět vypouštěni v časových intervalech tak, aby si to děti na jednotlivých
stanovištích „užily“, a nemusely chvátat. Pro start bude důležité číslo na soutěžní kartičce dítěte, které přímo na startu „odvážlivci“ a
jejich doprovod obdrží po uhrazení startovného. Vstupné je jednotné – 40 Kč dítě i dospělý.
Pohádkový les letos otevře své brány 29. září již ve 13:00, a návštěvníci jimi budou moci vstupovat až do 15:00 do světa kouzel, ve
kterém dobré slovo váží víc než pytel zlata.
Účastníky prosíme, vezměte si pevnou obuv, malou svačinu, něco k pití a samozřejmě špekáček, který si budete moct v zázemí
startu/cíle opéct. Přibližně od 15:00 bude v cíli probíhat také diskotéka se soutěžemi. V případě špatného počasí sledujte prosím
webové stránky obce nebo Facebook – Pokus Pokustón, tam se dočtete aktuální informace.
Pohádkový les letos připravili POKUS, POKUSTÓN, Uni-art, Klub důchodců, SDH Pohled, Sokol Pohled, a to vše za laskavé podpory
a přispění obce Pohled.
Yvonna Kršková

◦•● Z POHLEDSKÉ FARNOSTI ●•◦
Na úvod bychom rádi jako již tradičně vyslovili upřímné poděkování všem, kteří pomocnou rukou, darem i modlitbami přispěli ke
zdárnému průběhu poutních slavností u sv. Anny: duchovním R.D. Oldřichovi, R.D. Petrovi a R.D. Jiřímu Vojtěchovi za oddanou
službu u oltáře i ve zpovědnici, varhaníkům Honzovi Novákovi i panu Janu Pavlasovi za doprovod bohoslužeb, rodině Mištových za
výzdobu i přípravu ozvučení, jakož i mnoha dalším za úklid, přípravu pohoštění či pomoc během liturgií. Po téměř půlstoletí byla v
poutním kostele R.D. Antonínem slavena o svátku sv. Anny mše svatá v mimořádné formě římského rytu. Návštěvníci kostela si mohli
povšimnout chybějících varhan i bočního oltáře Panny Marie. Navzdory nejisté finanční situaci farnosti byly tyto movité kulturní
památky, nacházející se v havarijním stavu, již v červnu převezeny do dílen restaurátorů. Varhanní stroj bude v letošním roce na
náklady farnosti rozebrán, ozářen a chemicky zpevněn. Tyto prvotní záchranné práce byly vyčísleny částkou 100 tis. Kč. Komplexní
obnova nástroje se podle návrhu rozpočtu restaurátorů Dalibora Michka a Jana Macha vyšplhá na cca 2 mil. Kč. Farnost se pokusí
oslovovat instituce i jednotlivce o finanční pomoc s touto náročnou iniciativou. Boční oltář je nyní v rukou pana truhláře Kamila
Regnera, jeho celková oprava si vyžádá přibližně 400 tis. Kč. Na první etapu získala farnost podporu Ministerstva kultury. Poslední
mše svatá u sv. Anny bude sloužena v neděli 30. 9. v 9:00.
Obnova farního kostela sv. Ondřeje letos pokračuje čištěním a nátěrem šindelových střech, kterému předcházelo osazení hřebenů
lodi a presbytáře záchytnými kotvami. Dále by mělo dojít k opravě fasád vstupu na kůr a předsíně kostela. Tyto práce jsou hrazeny z
programu Záchrany architektonického dědictví ČR. Díky soukromému daru se letos podařilo opravit také obraz sv. Jana
Nepomuckého z bočního oltáře. Bude-li to finanční situace v následujících letech dovolovat, další opravy kostela by se měly týkat
architektury hlavního oltáře. Všechno výše uvedené by ztrácelo veškerý smysl, pokud nebudeme pravdivě usilovat o obnovu nitra
každého z nás, o návrat úcty k posvátnosti manželství i o ctnostný život našich představených. Vyprošujme si k tomu Boží milosti a
přímluvy blahoslavené Panny Marie - ochránkyně pohledského údolí.
Chtěli bychom také na závěr povzbudit všechny, kterým není lhostejný osud rodiny v naší společnosti, aby se svým podpisem připojili
pod listinnou petici. Ta je organizována na podporu manželství jako svazku muže a ženy Aliancí pro rodinu
(http://podporamanzelstvi.cz). Ve farním kostele i na poutním místě sv. Anny budou podpisové archy k dispozici během bohoslužeb
až do konce září.
Jan Novotný, ml.

****************************************************************************************************************************

◦•● Z ČINNOSTI SPOLKŮ ●•◦
POKUS A POKUSTÓN

(Pohledské kulturní seskupení, POKUS z.s. a dětský dramatický kroužek POKUSTÓN)
● První schůzka dětského dramatického kroužku se konala 26. 3. 2018, na kterou přišlo 17 dětí. Během dalších setkání děti ještě
přibývaly, a tak se výsledný počet našich mladých herců ustálil na čísle 21. Stále ale můžete začít kroužek navštěvovat, setkáváme
se každé pondělí od 18:00 v klubovně hasičské zbrojnice.
● 14. 4. se děti zúčastnily již tradičního vítání nových občánků Pohledu. Zde
měly připravené pásmo hraní na flétničky.
● 12.–13. 5. se děti podívaly do Havlíčkova Brodu na pohádkovou divadelní
přehlídku Dospělí dětem. Na tuto akci namalovaly obrázky a několik našich
dětí usedlo do poroty, kde mohly vyjádřit svůj názor na jednotlivá divadelní
představení. Účastnily se také seminářů, zaměřených na rozbor divadelních
her a pohádek.
● V sobotu 28. 7. o svatoanenské pouti měly děti v 16:00 na nádvoří zámku
svou divadelní premiéru. Hrály ukázky na motivy pohledských pověstí pana
Františka Hladíka, které zdramatizovala Yvonna Kršková a nastudovali Irena
Klementová, Eva Hejkalová a Milan Hejkal. Pozvání přijal také nakladatel a
vydavatel Petr Novotný, který zde prezentoval knihu Pověsti z Pohledu a okolí,
připravované nakladatelstvím a vydavatelstvím Petrkov. Moc děkujeme. Také
jsme rádi, že pozvání přijala paní Hladíková. Poděkovali jsme jí květinou a
právem ji usadili do první řady. Ještě jednou děkujeme!

A co nás ještě čeká:
● 29. 9. se Pokustóni zúčastní pohádkového lesa v Pohledu.
● 5. 10. děti opět zahrají nastudované pohledské pověsti na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě.
● 13. 10. křest knihy pohledských pověstí. Zde opět děti zahrají divadelní představení. Rádi Vás přivítáme.
● 30. 11. připravíme recitační a hudební pásmo na rozsvěcení stromečku v Pohledu.
● 26. 12. se zúčastníme putování za Betlémskou hvězdou.
● Během listopadu a prosince navštívíme také Klub důchodců v Pohledu.
● Děti čeká několik koncertů v Havlíčkově Brodě, kde spolupracujeme s paní učitelkou Radomírou Kvášovou. Tato spolupráce je letitá
a moc jí za to děkujeme.
Eva Hejkalová

POKUS na Kačině
Hradozámecká noc, celostátní kulturní akce Národního památkového ústavu, a zámek Kačina dne 25. 8. 2018 – toto místo, tento den
a pozvání od kastelánky zámku znamenalo pro POKUS a další dobrovolníky historicky první možnost představit náš Pohádkový les
mimo území Pohledu. Po měsíci příprav, vymýšlení vhodných pohádkových postav a ladění jejich kostýmů se v sobotní ráno sešlo 24
odhodlaných Pohleďáků před hasičskou zbrojnicí s dobrou náladou a chutí předvést na Kačině to nejlepší, co dovedeme. Auta, plně
naložená účinkujícími, kostýmy a rekvizitami, se vydala vstříc dobrodružství.
Přivítání na zámku bylo velmi milé. Ve sklepeních jsme si zřídili šatnu a rekvizitárnu a pak už vyrazili s paní kastelánkou na
mimořádnou prohlídku zámku, určenou jen pro nás. Výklad paní kastelánky nás nadchnul, protože dokázala velmi poutavě vyprávět o
rodině Chotků, původních majitelích zámku, včerně detailů z jejich rodinného života. Přiblížila nám také běžný chod zámku a celého
panství. Následoval chutný oběd v nedalekém hostinci Na Huse a pak už jsme se vrhli do šatny, našich převleků, výzdoby stanovišť a
celkové přípravy trasy Pohádkového lesa.
Přijdou děti nebo nepřijdou? A kolik? Nejsme tu zbytečně? To se nám honilo hlavou před začátkem celé akce. Vše ale dopadlo dobře.
Počasí nám přálo, a tak si na Pohádkový les našlo cestu na 85 dětí v doprovodu rodičů, prarodičů a dalších dospěláků. Všichni pilně
plnili úkoly, které si na ně pohádkové postavy připravily. U ovčí babičky si zkusili plést ponožky, princeznám tanečnicím našli střevíčky
a vodníkovi pomáhali nosit vodu do naprosto vyschlého rybníka. Nevynechali ani macechu s Popelkou, Duhovou vílu a Bílou paní.
Okřídlený sympatický anděl Petronel neunikl dětem, ani ženichovi a nevěstě. Novomanželé se kromě Petronela zastavili i v naší
Nebeské cukrárně, která opravdu slavila úspěch se svým nebesky dobrým cukrovím. Hrůzu pouštěli čerti i obr a respekt měly děti i u
pavoučnic.
Z ohlasů všech účastníků jsme měli radost. Líbily se jim pohádkové postavy i vtipné úkoly a kladně hodnotili celkovou úroveň
Pohádkového lesa. Velké poděkování tedy patří celému realizačnímu týmu, všem dobrovolníkům, společnosti Uni-Art a zejména
kastelánce zámku Kačina.
Jana Čermáková

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
● V pátek 22. června jsme uspořádali již čtvrtý ročník nočního
poháru v požárním útoku dospělých. I
přes velmi nepříznivé počasí se
zúčastnilo rekordních 35 družstev, z toho
13 družstev žen a 22 družstev mužů.
Naše barvy hájily 3 týmy v kategorii mužů
a jeden tým žen. Ženy se umístily na 2.
místě, Áčko mužů skončilo na 3., Béčko
na 4. a V (jako veteráni) na 16. místě. Veteráni s věkovým
průměrem 44 let byli jednoznačně nejstarším soutěžním týmem.
Děkujeme Obci Pohled za zapůjčení prostranství, firmám
Českomoravský štěrk, a.s. a Osiva a.s. za dovoz vody, dále
všem, kteří se jakkoli podíleli na organizaci a zabezpečení
soutěže a v neposlední řadě divákům, kteří i v té zimě přišli
naše týmy podpořit.
● I přes různé peripetie způsobené výstavbou nové silnice se
nám o pouti podařilo zajistit parkoviště u areálu Sv. Anny.

● Ve středu 22. srpna odpoledne došlo na kraji obce k požáru
balíků slámy na sběracím voze. K likvidaci požáru byli
dispečinkem povoláni profesionální hasiči z Havlíčkova Brodu,
naše výjezdová jednotka nebyla přizvána.
● Po prázdninách pokračovalo dětské turné v požárním útoku.
Ještě poslední závod, který se konal v Chotěboři, zajímavě
zamíchal pořadím. Po sečtení výsledků z celého letošního
ročníku se družstvo mladších radovalo z krásného 7. místa,
přičemž si oproti loňskému ročníku polepšili o pět příček.
V kategorii starších jsme pro letošek měli družstva nově
sestavená, do turné jsme nastupovali s chutí umístit se do
pátého místa, což se přesně podařilo. Starší Béčko se
nezúčastnilo všech kol, skončilo na celkovém 25. místě. 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 jednotlivých kol
HB Rebel ligy a několika pohárů v požárním útoku. Před dvěma
posledními koly ligy jsou ženy na průběžném 2. místě, muži na

4. místě a dorost s dostatečným náskokem na soupeře ligu
vede.
● Na zrekonstruovaném fotbalovém hřišti v současné době
připravujeme obrubníky pro základny, které budou sloužit pro
tréninky a soutěže v požárním útoku.
● Na sobotu 8. září jsme pro členy i ostatní občany připravili
zájezd na severní Moravu. První zastávkou byl klášter
v Králíkách, kde účastníky čekalo velmi poutavé vyprávění
příjemné paní průvodkyně. Dobrodružství a zvýšení hladiny
adrenalinu zajistila Stezka v oblacích v Dolní Moravě. Poslední
zastávkou byla exkurze v pivovaru Hanušovice, kde se vaří pivo
Holba. Celý den byl zakončen večeří v Borové u Poličky.
● A co nás čeká v nejbližší době? V pátek 28. září se v České
Bělé rozhodne o výsledném pořadí v dospělácké lize.
S některými našimi členy se i letos budete moct potkat
v Pohádkovém lese.
● V sobotu 6. října bude velmi živo v lesích kolem areálu u
Svaté Anny. Pořádáme zde závod požárnické všestrannosti pro

mladé hasiče a dorostence z celého havlíčkobrodského okresu.
V průběhu celého dne se na tratích vystřídá zhruba 600
závodníků. Jedná se o branný závod, kde není možné
družstvům fandit, proto prosíme občany, aby nevstupovali na
tratě, které budou vyznačeny pomocí fáborků (jedná se o okolí
kostelíka a pramene, lesní cesty směrem k samotám a
k Simtanům, louku nad koupalištěm a u Doktorovy chaty a cestu
ke Svaté Anně kolem vodárny). Pomůžete tak ke zdárnému
průběhu soutěže. Děkujeme.
● Na sobotu 20. října připravte před vaše domy všechno
nepotřebné železo – tradiční podzimní sběr proběhne od 8
hodin.
Aneta Kudlová

TJ SOKOL POHLED

Ze sokolího hnízda - Areál
Naše sokolí hnízdo se snažíme pomocí brigádnických
hodin zvelebovat podle našich představ a vizí. Trávník
roste jako z vody, bohužel právě té je málo, a proto se
muselo omezit zavlažování na úplné minimum.
7. srpna jsme pořídili nový zahradní traktor Stiga a od té
doby s ním bratři Honza a Franta Růžičkovi sečou 3x
týdně zelený pažit.
Mimo pár výjimek pokračují
víkendové brigády. V tuto chvíli
nám zbývá vydláždit plochu pod
střídačkami, zabetonovat sloupy,
brány a zábradlí a provést okolní
terénní úpravy.

nervovou soustavu, ale nakonec se umoudřilo a
dopřálo nám po oba dny přivítat návštěvníky na našich
zábavách.
Sobota patřila k jedné z rekordních zábav, co se týče
počtu návštěvníku, tak i vypitého piva a alkoholu.
Tímto patří všem pořadatelům velké díky za pomoc při
pořádání a úklidu a návštěvníkům za účast a parádní
atmosféru.
18. srpna jsme pořádali Odpoledne s dechovkou. Bohužel letos
byla malá účast. Pohledských se zúčastnilo pouze 11. Myslím si,
že je to hodně málo, což nás velice mrzí, a velice zvažujeme,
zda v roce 2019 budeme Odpoledne s dechovkou pořádat.
Dorost
Dorostenci přes léto trénovali 3x týdně. Zúčastnili se týdenního
soustředění na Starém Ransku. Odehráli přípravný turnaj
v Předíně, kde skončili na 4. místě. Do nového ročníku I. třídy
dorostu kraje Vysočina vstoupili zápasem ve Velkém Beranově,
kde i přes dobrý výkon podlehli 4:1. K dalším zápasům do
Žirovnice a Polné odjížděli tristně v 7 lidech - v Žirovnici prohráli
kontumačně 3:0 pro zranění našeho hráče a v Polné dostali
výprask 9:3. K dalšímu utkání zajížděli do Pacova už v 15 lidech,
ale opět odjeli s pěkným rancem - 13:0. Doufáme, že se
výsledky zlepší a budeme mít z našich nadějí větší radost.
A tým
Áčko trénovalo přes léto společně s dorostem a vstup do
soutěže se mu také nepovedl. Soutěž začínali v Lípě, kde
prohráli 2:1, a následně v Antonínově Dole 4:1. Poté zvládli
přestřelku v Havlíčkově Brodě 5:3, ve Ždírci nad Doubravou 4:2
a poté vyhráli těsně 1:0 v Habrech.

Ač se to mnohým lidem nelíbí, hasiče jsme přizvali do
sokolského areálu dobrovolně na důkaz toho, že by si spolky
v obci měli pomáhat a ne si házet klacky pod nohy. Vždyť to
děláme převážně pro děti a jejich vyžití, aby neseděly doma u
televizí a počítačů a mohly v budoucnu vzpomínat na
nezapomenutelné zážitky ze závodů a zápasů. A ti co nehrají
závodně, aby si mohli jít v neděli ráno zakopat na pořádné hřiště.
Jak výstižně pravil jeden bývalý fotbalista na brigádě: „Tak my
jsme půl života hráli do kopce. Kde bysme byli, kdybysme hráli
na rovině. To bysme i tu Bohemku porazili.“
Podzimní část sezony odehrají naše týmy na hřištích soupeřů a
na jaře se už bude hrát na novém trávníku.
Další etapou rekonstrukce areálu bude vybudování provozních
skladů materiálu a potřeb pro Sokol, hasiče, SRDP, případně
jiné spolky a vybudování oplocení areálu. V současné době
probíhá vytváření projektu a jednání zúčastněných stran.
Pouť
Tradičně jsme o svatoanenské pouti pořádali zábavy a
provozovali občerstvení u Sv. Anny. Počasí zkoušelo naši

Stará garda
Veteráni se pravidelně schází každou neděli ráno na ranní
fotbálek, ale hlavně jsou pravidelnými účastníky brigád. Jako
každý rok vyjeli na zasloužené soustředění.
● Do konce podzimní části bychom chtěli mít na hřišti hotovo, ať
nemusíme resty dohánět na jaře, proto brigády plánujeme na
každý víkend, pokud to počasí dovolí. Kdokoli by chtěl pomoci, je
vítán. Děkujeme za pomoc na brigádách a akcích pořádaných
TJSP.
Jan Růžička, ml.
Stará garda na Poslední míli
Již tradičního soustředění se zúčastnili fotbaloví veteráni od 6.
do 9. září v počtu 21 účastníků. Letošní destinací byla Česká
republika, Kraj Vysočina, Milovy ve Žďárských vrších, penzion
Poslední míle. Cestu na Milovy jsme pojali turisticky a ve
Svratouchu si udělali zastávku na oběd, kde jsme personál
pobavili tak, že jsme dostali nabídku na večerní a další akce.
S díky jsme nabídku nevyužili.

Letošní nádherné počasí nám umožnilo ubytování ve třech
chatách a posezení ve stínu stromů. Každý den se odehrál turnaj
v nohejbalu na antukovém hřišti, pravidelná dopolední vycházka
kolem Milovského rybníka nebo výstup na Drátenickou skálu,
Malinskou skálu vyčerpala pěší turisty tak, že doplnění tekutin
v restauraci U Šlechtů bylo nutností a točený Kozel 11°byl pro
nás výborně ošetřen. Ač bylo teplé počasí, koupání v Milovském
rybníce jsme pro velmi
špatnou kvalitu vody přeci jen
zavrhli. Ovšem co jsme
nezavrhli, byly karetní hry a
v kterékoliv denní a večerní
době hra na kytaru a sborový
zpěv
s občasnými
sóly
zpěváků
–
nezpěváků.
Morálka byla uvolněná, takže
když si chtěl někdo v průběhu
dne po vyčerpávajícím večeru
v hospůdce Poslední míle
odfrknout, tak si odfrknul, aby
nabral síly do dalších aktivit.
V jedné
z chat
jsme
si
vybudovali zázemí pro hašení
žízně – na čepu bylo pivo
Krakonoš 11°a kuchyň, kde
se připravovala snídaně a
drobné
pohoštění.
Na
tradičních kamínkách, která
máme vždy s sebou, jsme
smažili bramboráky a grilovali
masové pochoutky, které
někdo ve větší míře a někdo
v menší (když se opozdil)
konzumoval.

Všichni účastníci soustředění se bez zranění vrátili v neděli
v poledne do svých domovů. Opět velmi děkujeme manželkám,
přítelkyním a dětem, že nám umožnily společné sportovněkulturní soustředění.
Za veterány
Milan Klement

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
● 23. 6. 2018 jste nás mohli vidět na zábavném odpoledni v naší obci, kde jsme měli svůj stánek. Mohli jste si vyzkoušet opilecké
brýle, kardiopulmonální resuscitaci, obvazovou techniku a mnoho dalších her pro děti. Na závěr odpoledne jsme
si pro vás přichystali pár ukázek z tréninku na soutěž – jednalo se o takzvané modelové situace. Prováděly je
děti, které se aktivně účastní soutěží v první pomoci. Situace zároveň komentoval Honzík Šidlák.
● 9. 7. – 13. 7. 2018 se konal příměstský tábor pod záštitou OS ČČK Havlíčkův Brod. Tématem tábora bylo
Dobití AZ Centra a celkem se ho účastnilo 25 dětí. Pro děti jsme měli nachystán i výlet, tentokrát jsme jeli na
Lipnici, kde jsme došli k Oku, Uchu a Ústům vytesaným do skal. Nechybělo ani přespání na základně. Z naší MS
skupiny se tohoto tábora účastnily dvě vedoucí - Káťa Hejkalová a Aneta Eisová. Pokud budete chtít příští rok
s námi, určitě neváhejte a přihlaste se. Členství v místní skupině není podmínkou.
● 11. 8. – 18. 7. 2018 se konal pobytový tábor v rekreačním zařízení Ředkovec. Tématem tohoto tábora bylo Rescue City. Jak už
z tématu tábora vyplývá, zabývali jsme se každý den jinou složkou integrovaného záchranného systému. Hned po příjezdu na místo
jsme absolvovali vojenský výcvik. V dalších dnech nás čekala návštěva dopravního hřiště (pro děti do 9 let), ostatní děti se účastnily
odbornější výuky první
pomoci,
za
použití
speciálních
pomůcek
(např.: ambuvak). Další
den jsme se proměnili
v kriminalisty, kdy byl
celý
tábor
ráno
probuzen, a vyšetřování
vraždy mohlo začít. Děti
měly za úkol během 5 –
10 minut za pomocí
soudního
patologa
ohledat místo činu, po
celý
den
provádět
výslechy podezřelých a
usvědčit vraha Soni
Kodrasové
(nová
identita jedné z našich
vedoucích). Děti byly
opravdu šikovné a všem
týmům
se
podařilo
správně určit a na
základně důkazů vraha
usvědčit. Tento den za
námi přijeli i skuteční
kriminalisté, děti si tak

mohly vyzkoušet získávání svých otisků prstů. Ve středu jsme přivítali kynology, kteří nám ukázali výcvik s pejsky. Tento den jsme
stihli ještě karneval. Dále se konala noční hra, kde bylo našim úkolem projít okolo bílých a černých paní, splnit úkoly a vyřešit
hádanku. Čtvrtek byl ve znamení táboráku. V pátek nás navštívili hasiči, ukázali nám svou výbavu aut a dětské týmy, které se umístily
na prvních třech místech, se povozily člunem na rybníku Ředkovec, ostatní skupinky jely autem. V pátek všechny týmy předváděly
pověsti, které si během celého týdne měly za úkol nacvičit. Nechyběla samozřejmě ani pověst vedoucích – o Golemovi. Celý týden se
také nesl ve znamení táborového tance na písničku: Záchranný bod. Za naši místní skupinu se tohoto táboru účastnilo 12 dětí a 4
vedoucí (Káťa Hejkalová, Honzík Šidlák, Péťa Eis a Aneta Eisová). Doufáme, že se v tak krásném počtu sejdeme i příští rok.
● A co nás čeká v nejbližší době?
Kromě pravidelných schůzek červenokřížáků a zdravotnických akcí čeká naše nejstarší členy v listopadu kurz první pomoci a mnoho
dalších akcí.
Přejeme Vám krásný nadcházející podzim.
Aneta Eisová

SRDP OBCE POHLED

Velké zábavné odpoledne
V sobotu 23. 6. se ve spolupráci s ostatními místními spolky
uskutečnilo tradiční Velké zábavné odpoledne. Připraveným
programem se každý ze spolků snažil zaujmout a pobavit hlavně
dětské návštěvníky. Velkým překvapením pro ně byl připravený
skákací hrad, který zajistil TJ Sokol Pohled. Ve stánku Českého
červeného kříže děti pracovaly s tematickými skládankami,
mohly si zkusit i masáž srdce na figuríně nebo opilecké brýle,
které jim ukázaly, jak zkreslené je vnímání člověka v opilosti. Na
závěr si děti z kroužku ČČK připravily ukázky různých situací, při
nichž bylo nutné poskytnout první pomoc. Diváci tak shlédli čtyři
zdařilé simulované úrazy a zásahy malých zdravotníků, při
kterých skvěle slovem provázel Honza Šidlák. Krásné stanoviště
si i tento rok připravili myslivci. Lovení rybek v bazénku pro
nejmenší, střelba ze vzduchovky na různé druhy terčů –
špalíčky, kolotoče, pohybující se zvířata. V klubovně myslivců si
návštěvníci mohli prohlédnout ukázky trofejí a kůží různých
divokých zvířat. Petr Mach připravoval opečené maso, a určitě
za všechny mohu napsat – bylo vynikající, díky! Marcelka
tradičně naše dítka zkrášlila malováním na obličej, čekání si děti
krátily také malováním – ovšem omalovánek, které jim připravily

s námi dlouho bavit. Přestože nám počasí úplně nepřálo, celé
dětské odpoledne se vydařilo.
Naše velké poděkování patří všem spolkům, sponzorům, obci
Pohled i jednotlivcům, bez kterých by se tato pěkná tradiční akce
konat nemohla.

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
● Sběr starého papíru se bude konat na prostranství před MŠ,
vždy 1. sobotu v měsíci, tedy 6.10.; 3.11.; 1.12. v době mezi 9:00
a 10:00 hod.
● Na tradiční, ale s největší pravděpodobností poslední,
Putování za světýlkem se letos vydáme v sobotu 10.11.
v 17:00 hod. Sejdeme se u hřbitova. Věříme, že počasí nám
bude přát a budeme se 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.
Poslední letošní spolková akce, Dovádění s čerty, se uskuteční
v neděli 2.12. od 14:00 v prostorách zámku. Čerti, a snad i
Mikuláš a Andělem, budou připraveni
učitelky z MŠ. Práci s papírem ovšem trošku komplikoval vítr,
který jim chtěl obrázky odnést… Prohlédnout jsme si mohli také
místní kovárnu a náš spolek si pro ty nejmenší připravil různé
jednoduché hry, kterými děti trávily čas mezi jednotlivými částmi
hlavního programu. A jaký v letošním roce byl? Dočkali jsme se
ukázek práce se psy z Canisterapeutického sdružení Kamarád.
Navštívila nás také skupina šermířů z Novus Origo se svým
historickým příběhem. Šermíři pak zájemcům umožnili vyzkoušet
si i střelbu z luku. Asi největší pozornost budil impozantní fríský
hřebec, černý jako uhel, s bohatou hřívou a rousy na nohou. Se
svou majitelkou nám předvedli ukázku jednoduché drezury
s hudbou a plnoletí zájemci se pak na tomto koni mohli svézt. Ty
mladší ochotně povozil druhý koník, a děti této možnosti bohatě
využily. Překvapením letošního odpoledne byla ukázka
mluvícího papouška. Krásně zbarvený papoušek Ara ararauna
ale nebyl v chladném odpoledni úplně ve své kůži a nechtěl se

Petra Dvořáková
HLEDÁME NOVÉ ČLENY
Rodiče, přátelé, všichni, kteří navštěvujete naše akce a kterým
není lhostejné, co se bude v naší obci pro děti připravovat
v následujících letech – PŘIJĎTE MEZI NÁS.
Blíže vás seznámíme s činností spolku, uvítáme pomoc, náměty
a nápady pro další období. Nutně potřebujeme nové členy,
kteří se budou podílet na organizaci akcí, abychom činnost
nemuseli značně omezovat a ke konci roku 2019 spolek
úplně zrušit!
Na listopad 2018 plánujeme schůzku, PŘIJĎTE, vše se dozvíte.
Termín bude upřesněn a zveřejněn na obvyklých místech.
Za Sdružení rodičů, dětí a přátel obce Pohled děkuji.
Jiří Ondráček

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Zahrádkáři letos opět uspořádali výstavu květin, přestože počasí tentokrát této akci vůbec nepřálo. Vlivem teplého jara a
časného nástupu léta byla většina květin na konci července odkvetlá a bylo obtížné sehnat dostatek exponátů. Výstavu
přesto navštívilo 114 dětí a 1021 osob. Dospělých přišlo víc v sobotu, dětí naopak v neděli. Celkově byla návštěvnost v
sobotu lepší než v neděli.
Moštování bylo letos zahájeno dříve, a to již v sobotu 8. září. Zájem je zatím velký, protože ovoce je dost. Ceny zůstávají
stejné jako loni, tzn. 1 Kč pro členy a 4 Kč pro ostatní. Moštování bude pokračovat o dalších sobotách, dokud bude
zájem. Začátek vždy v 7:00.
15. září zorganizovali zahrádkáři druhý letošní zájezd, tentokrát do Litoměřic.
Jitka Neuwirthová

KLUB DŮCHODCŮ
● Po prázdninové pauze Klub důchodců zahájil pravidelné schůzky první středu v měsíci. Na té zářijové jsme rozhodovali, kam
pojedeme na podzimní výlet. Po několika návrzích zvítězila cesta na zámek Kačina. Na zájezd se tedy vydáme ve čtvrtek 20. září
2018. Odjezd autobusu je stanoven na 8:00 z autobusové zastávky. Po obědě v Malíně pojedeme do Kutné Hory. Vezmeme s sebou
i další zájemce.
● Několik našich členek, kromě dalších účinkujících, vystupovalo právě na zámku Kačina v rámci Hradozámecké noci. A stejné budou
účinkovat i v Pohádkovém lese v Pohledu 29. září.
● Klub důchodců bude mít zastoupení na 4. ročníku Seniorské miniolympiády v Havl. Brodě. Soutěž se uskuteční 5. října.
Do konce roku se budeme snažit, abychom pro každou schůzku našli zajímavý program, abychom se dozvěděli něco nového.
● Ohlédneme se ještě za létem. Anenská pouť prostě k Pohledu patří, ale letos byla obohacena o dvě akce, které obec propagovaly.
Dramatické nastudování několika pověstí o Pohledu divadelním kroužkem Pokustón bylo moc pěkné. Druhou, hned následující akcí
byl koncert Muzikantů z jižních Čech, kteří zahráli Pohledskou polku a další písničky. V srpnu se na hřišti konal koncert
Havlíčkobrodské dvanáctky, kterou pro občany pořádal TJ Sokol Pohled. Příprava těchto akcí není jednoduchá, kapely se musí
objednávat měsíce předem, a tak by Pohledští mohli ocenit snahu organizátorů svojí přítomností a větší účastí na takovýchto akcích.
Marie Machová

Z POLICEJNÍHO ZÁPISNÍKU
Dne 10. srpna 2018 okolo 11. hod. v Pohledu v ul. Sokolská dosud neznámý pachatel odemčenou brankou vstoupil na
pozemek u domu č.p. 47 a následně otevřeným oknem vnikl do tohoto domu, který prohledal a poté zde odcizil
finanční hotovost a mobilní telefon. Dům opustil stejnou cestou.

◦•● POKLÁDÁNÍ KAMENŮ ZMIZELÝCH - STOLPERSTEINE ●•◦

V úterý 14. srpna se v naší obci sjeli potomci rodiny Turnovských, která byla jakožto židovská z velké části zavražděna během druhé
světové války v Osvětimi, aby položili kameny zmizelých v místě jejich posledního bydliště. Tím byl zbořený dům č. p. 42, správní
budova velkostatku a dům nájemce velkostatku Maxe Turnovského a jeho rodiny. My si ho pamatujeme jako administrativní budovu
státního statku, jídelnu, také dům pana Enderleho a Veselského, jeho posledních obyvatel.
Pokládání iniciovala paní Jarmila Taud, dcera přeživšího Lea Turnovského, syna nájemce Maxe Turnovského, který před válkou
odešel do USA, Velké Británie ke královskému letectvu a poté na Jamajku. Samotné pokládání těchto upomínkových symbolických
dlažebních kostek je v gesci jejich autora, Guntera Demniga, který se prvního pokládání v dané obci vždy osobně účastní. Tak tomu
bylo i 14. srpna v Pohledu (na snímku vlevo). Položení se účastnila úzká rodina z Německa a Moravy.
Na čtvrtek 20. září je připraveno slavnostní odhalení kamenů zmizelých, na které by se měly dostavit všechny tři dcery přeživšího Lea
Turnovského (prostřední sestra váží cestu až z Jamajky) a připomenout si osud Leovy mladší sestry Hany a rodičů Emmy a Maxe. Při
této upomínkové akci promluví starosta obce, rodinní příslušníci Turnovských a zástupce pražské obce židovské.
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