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Čtvrtletník

20. prosince 2018

Milí spoluobčané,
v letošním roce jsme si připomínali sté výročí konce 1. světové války a vzniku samostatné republiky. I obec Pohled se zapojila
do oslav. Jak probíhaly, se můžete dočíst uvnitř Listů. Snad si se zájmem přečtete i článek o životě lidí v Pohledu během 1.
světové války. Válka skončila v listopadu a Vánoce 1918 byly prvními Vánocemi v samostatném státu. Jaké asi byly? Jistě
nebyly bohaté a zřejmě ani moc veselé, neboť mnohé rodiny truchlily pro své blízké. Po sto letech přicházejí Vánoce 2018.
Přejeme Vám, abyste je měli bohaté, šťastné i veselé, abyste se po celý rok těšili plnému zdraví a užili si všech akcí, které obec i
spolky pořádají.
Redakční rada
◦•● INFOKOUTEK, ANEB CO SE CHYSTÁ V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ ●•◦
● 26.12. se koná tradiční Putování za betlémskou hvězdou.
Začátek ve 14 hodin před kostelem sv. Ondřeje v Pohledu.
● Mše v kostele sv. Ondřeje
Neděle 23. 12. v 9:00 mše sv. s roráty, 16:00 zdobení kostela
Pondělí 24. 12 ve 21:30 „půlnoční“ mše sv.
Úterý 25. 12. v 9:00 mše sv., 14:00 Missa Tridentina
Středa 26. 12. v 9:00 mše sv.
Neděle 30. 12 v 9:00 mše sv., 14:00 Missa Tridentina
Pondělí 31. 12 v 15:00 mše sv. na poděkování za uplynulý rok
Úterý 1. 1. v 9:00 mše sv., 14:00 Missa Tridentina
Neděle 6.1. v 9:00 mše sv., 14:00 Missa Tridentina
● Po kladných ohlasech od našich občanů se i v letošním roce
rozhodlo zastupitelstvo obce zajistit pro děti i dospělé z Pohledu
veřejné bruslení na umělé ledové ploše zimního stadionu v
Havlíčkově Brodě. Termín bruslení je v pondělí 31. 12. 2018 v
době od 13 do 14:30 hodin, k dispozici bude i šatna na přezutí.
Nelze s sebou brát hokejky, protože s hraním hokeje se
nepočítá. Doporučujeme přijít včas, abyste mohli maximálně
využít celou dobu zajištěného pronájmu stadionu. Bruslení je pro
občany Pohledu zdarma!
● Hasiči zvou všechny občany na novoroční vycházku. Sraz
ve 14 hodin před hasičárnou.
● 1. svoz komunálního odpadu v roce bude 2019 ve středu 2. 1.
a poté vždy po 14 dnech, tedy každý lichý týden.
● Sběr starého papíru se koná každou první sobotu v měsíci na
prostranství před mateřskou školou v době od 9 do 10 hodin. V
roce 2019 to bude tedy 5. 1., 2. 2. a 2. 3.
● Výroční valná hromada SDH se koná v sobotu 12. ledna.
● 18. 1. 2019 od 18 hod. pořádá SRDP besedu „Na koloběžce
do Bělehradu“ s Martinem Hospodkou.

● V pátek 25. ledna se koná tradiční sportovní ples v KD
Stříbrné Hory. Svoz a rozvoz účastníků zajištěn. Bohatá tombola
a spousta zábavy. Hraje skupina Variace.
● V sobotu 9. 2. 2019 se uskuteční MASOPUSTNÍ PRŮVOD.
Akce začne už v 10.00 hodin před Obecním úřadem, kde
starosta předá maškarám klíč a vládu nad obcí. Průvod pak
vyrazí do pohledských ulic a letos i do Simtan. Trasa průvodu
bude s předstihem zveřejněna na webu obce, vývěskách a
obvyklých místech. Kdo z občanů – i ti, kteří nebydlí přímo u
plánované trasy - bude chtít průvod přivítat u svého domu,
zatančit si a maškary pohostit, ať průvod vyhlíží a gestem
pozve. Plán trasy bude obsahovat i odhadovaný časový
harmonogram.
● Výroční schůze ČZS se koná 16. 2. 2019 od 14:00 hodin
v klubovně hasičské zbrojnice.
● 23. 2. 2019 od 16 hod. se můžete zúčastnit besedy „Naši
občané v misích Armády ČR“, kterou pořádá SRDP.
● Na 13. 4. 2019 připravuje SRDP Zámecké Velikonoce – další
ročník výstavy a dílniček s velikonoční tématikou. S uspořádáním této akce můžete pomoci zapůjčením exponátů,
uvítáme také náměty a typy. Kontaktujte Hanku Ondráčkovou
(tel. 607 271 453) nebo Petru Dvořákovou (tel. 773 935 175,
petra.pohled@gmail.com) – děkujeme.
● V březnu 2019 pořádá SRDP pletení z pedigu, termín bude
upřesněn.
● Pohledské spolky ve spolupráci s Obcí Pohled pořádají ve
středu 1. 5. 2019 POHLEDSKÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE. V
rámci odpoledne proběhne turnaj pohledských týmů ve volejbale
a ve hře Pétanque. Více v dalším čísle a v aktualitách na webu
obce.
1. 1. 2019 končí zásobování pojízdnou prodejnou potravin v
Simtanech, provozovatel p. Mrkvička odchází do důchodu.
.

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA OBCE

nabýt úplatně do vlastnictví obce v k. ú. Pohled pozemek p. č.
307/2, o výměře 8 954 m2, trvalý travní porost, za dohodnutou
kupní cenu 161.172,-- Kč. Dále rozhoduje nabýt úplatně do
vlastnictví obce v k. ú. Pohled část pozemku p. č. 302/53, a to
pozemek p. č. 302/98 o výměře 155 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, oddělený geometrickým plánem č. 5981219/2018, za dohodnutou kupní cenu 3.875,-- Kč. Oba
pozemky obec nabývá od soukromé osoby. Náklady na
pořízení geometrického plánu, sepsání smlouvy a vklad do
katastru nemovitostí hradí obec.

▪

Z důvodů úspory místa zde uvádíme nejdůležitější projednávané
body. Úplné zápisy a usnesení jsou k nahlédnutí na obecním
úřadu nebo na webu obce.

Ze zasedání 26. září 2018
Zastupitelstvo obce Pohled schválilo:
▪

▪

hospodaření a plnění rozpočtu obce Pohled za dvě čtvrtletí
roku 2018 a rozbor hospodaření příspěvkové organizace obce
– Mateřské školy Pohled za dvě čtvrtletí roku 2018.
▪
Rozpočtové opatření č. 7/2018.

Zastupitelstvo obce Pohled rozhodlo:
▪

▪

▪

o prodeji části pozemku ve vlastnictví obce Pohled p.č. 642/2
v k. ú. Pohled, a to pozemku p. č. 642/10 o výměře 133 m2,
ostatní plocha, jiná plocha, odděleného geometrickým plánem
č. 617-54/2018, do společného jmění soukromých osob za
dohodnutou kupní cenu 9 310 Kč, dle znaleckého posudku č.
5458/144/2018. Náklady na pořízení geometrického plánu,
znalecký posudek, sepsání smlouvy a vklad do katastru
nemovitostí hradí z 1/2 kupující a z 1/2 obec.
nabýt úplatně do vlastnictví obce Pohled, část pozemku p. č.
202/14, v k.ú. Pohled, díl „a“ o výměře 259 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, oddělený geometrickým plánem č. 61754/2018, od soukromých osob za dohodnutou kupní cenu
12 950 Kč, dle znaleckého posudku č. 5458/144/2018 a dále
nabýt úplatně do vlastnictví obce Pohled, část pozemku p. č.
202/9, v k.ú. Pohled, díl „b“ o výměře 4 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, oddělený geometrickým plánem č. 61754/2018, od soukromé osoby za dohodnutou kupní cenu 220
Kč, dle znaleckého posudku č. 5458/144/2018. Náklady na
pořízení geometrického plánu, znalecký posudek, sepsání
smlouvy a vklad do katastru nemovitostí hradí z 1/2 obec a
z 1/2 prodávající.
uzavřít Dodatek č. 1, ke Smlouvě o dílo č. AQS/01/2018 ze dne
24. 1. 2018, na akci „Obnova malé vodní nádrže v k.ú. Pohled“,
mezi Obcí Pohled, Revoluční 39, 582 21 Pohled, IČ 268062
(objednatel) a AQUASYS spol. s. r. o., Jamská 2488/65 Žďár
nad Sázavou, IČ: 25644447 (zhotovitel).

▪

nevyhovět žádosti ze dne 30. 7. 2018 o snížení nájmu z poutě
Miloši Hoffingerovi, Dukelských hrdinů 172, 285 71 Vrdy, IČ
18861270.

▪

o realizaci akce „Výměna lávky u Sokolovny v Pohledu“ firmou
VYKOVO s.r.o., Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3, IČ
27518493, provozovna Pohled 259.

▪

o uskutečnění akce výsadby Stromu Svobody – lípy velkolisté,
v termínu 28. 10. 2018 a nákupu, výsadbě lípy od Ladislava
Křesťana, U Šlapánky 378, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ
48196258.

že neshledává důvody ke změně Obecně závazné vyhlášky
obce Pohled č. 1/2016, o nočním klidu, ve smyslu omezování
povolených akcí a časů.

Ze zasedání 14. prosince 2018
Zastupitelstvo obce Pohled schválilo:
▪

uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě o nájmu pozemku
mezi Obcí Pohled, IČO: 00268062, Revoluční 39, 582 21
Pohled (pronajímatel) a Zdeňkem Rázlem, IČO: 86679414,
Krátká Ves 8, 582 22 Přibyslav (nájemce).

▪

uzavření Dodatku č. 2/2018 k pachtovní smlouvě o pachtu
zemědělských pozemků ze dne 8. 12. 2016 mezi Obcí
Pohled, IČO: 00268062, Revoluční 39, 582 21 Pohled
(propachtovatel) a OSIVA a.s., IČO: 48171069, Pecháčkova
369, 582 22 Přibyslav (pachtýř).

▪

uzavření Dodatku č. 3 Kupní smlouvy ze dne 22. 1. 2007
uzavřené s Miloslav Odvárka ODAS na zajištění odvozu
separovaného odpadu, mezi Obcí Pohled, IČO: 00268062,
Revoluční 39, 582 21 Pohled (objednatel) a AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o., IČO: 49356089, Pražská
1321/38a, 102 00 Praha 10 (zhotovitel).

▪

uzavření Dodatku č. 19 ke smlouvě ze dne 25. 10. 1995
uzavřené s Miloslav Odvárka ODAS na zajištění odvozu a
uložení směsného komunálního odpadu, mezi Obcí Pohled,
IČO: 00268062, Revoluční 39, 582 21 Pohled (objednatel) a
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČO: 49356089,
Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10 (zhotovitel).

▪

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o díle ze dne 10. 9. 2007
uzavřené s Miloslav Odvárka ODAS na zajištění sběru,
svozu, odstranění, využití nebezpečného odpadu a
nefunkčních elektrozařízení, mezi Obcí Pohled, IČO:
00268062, Revoluční 39, 582 21 Pohled (objednatel) a AVE
CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČO: 49356089, Pražská
1321/38a, 102 00 Praha 10 (zhotovitel).

▪

Oběh účetních dokladů Obecního úřadu Pohled s účinností
od 1. 1. 2019 a současně ruší Oběh účetních dokladů
schválený dne 14. 12. 2017.

▪

Rozpočet příspěvkové organizace obce Mateřské školy
Pohled na rok 2019 ve výši 420 000 Kč.

▪

Rozpočet obce Pohled na rok 2019 dle návrhu rozpočtu a
zároveň schvaluje dary a dotace těm osobám a organizacím
ve výši, jak je uvedeno v návrhu rozpočtu.

Ze zasedání 15. listopadu 2018
Zastupitelstvo obce Pohled schválilo:
▪

▪

Kolektivní smlouvu mezi Obcí Pohled, Revoluční 39, 582 21
Pohled, IČ 268062 a Základní organizací Odborového svazu
státních orgánů a organizací při Obecním úřadě v Herálci,
Herálec 257, 582 55 Herálec.
hospodaření a plnění rozpočtu obce Pohled za tři čtvrtletí roku
2018 a rozbor hospodaření příspěvkové organizace obce –
Mateřské školy Pohled za tři čtvrtletí roku 2018.
Zastupitelstvo obce Pohled rozhodlo:

▪

▪

o podání žádostí obce o dotace na projekty „Vodovod Pohled“
a „Pohled – kanalizace a ČOV“ na Ministerstvo zemědělství
ČR z dotačního programu 129 300, podprogramu 129 302 a
129 303.
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018-000003 ze dne
11. 7. 2018, k akci „Pohled – vodovod Nad tratí“, mezi Obcí
Pohled, Revoluční 39, 582 21 Pohled, IČ 268062 (objednatel)
a PROfi Jihlava, spol. s. r. o., Pod Příkopem 6, 596 01 Jihlava,
IČ: 18198228 (zhotovitel).

Zastupitelstvo obce rozhodlo:
▪

pro rok 2019 o výši místního poplatku 444 Kč za osobu a
kalendářní rok za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.

▪

pro rok 2019 o výši poplatku za stočné 6 Kč/m3.
Zastupitelstvo obce stanovilo:

▪

dle nařízení vlády č. 202/2018 Sb., (o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků), svým
neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc
v následujících částkách: předseda výboru, komise 1 400 Kč,
člen výboru, komise 1 400 Kč. Odměna bude poskytována od
1. 1. 2019.

OBEC MÁ NOVÉ ZASTUPITELSTVO
Ve dnech 5. - 6. října proběhly v ČR volby do zastupitelstva obce. V Pohledu byla podána pouze jedna kandidátní listina se sedmi
zastupiteli, a tak není divu, že účast voličů byla poměrně nízká. Přesto však přišlo k volbám více voličů než v roce 2014. Nově
zvolené zastupitelstvo se poprvé sešlo na ustavujícím zasedání 6. listopadu. Na tomto zasedání zvolilo zastupitelstvo obce starostu,
kterým se opět stal Ing. Milan Klement. Místostarostkou byla zvolena Petra Dvořáková a zastupitelstvo rozhodlo, že bude svoji funkci
vykonávat jako uvolněný zastupitel. Na pořadu ustavujícího zasedání bylo dále zřízení dvou výborů – finančního a kontrolního.
Předsedou finančního výboru byl zvolen Ing. Lukáš Sobotka a členy Ing. Eva Neuwirthová a Jiří Ondráček. Předsedkyní kontrolního
výboru zvolilo zastupitelstvo obce Marii Kotoučovou a členy kontrolního výboru se stali Ing Václav Čermák spolu s Ing. Evou
Neuwirthovou. Na ustavujícím zasedání stanovilo zastupitelstvo obce odměnu neuvolněným členům zastupitelstva ve výši 1300 Kč
měsíčně.
Při volbách do zastupitelstva obcí se konaly zároveň i volby do Senátu
Účast ve volbách do zastupitelstva obcí v Pohledu
Parlamentu ČR. Pohled spadá do volebního obvodu č. 44 Chrudim. V prvním
Rok
Účast v %
kole nezískal žádný ze 14 ti kandidátů potřebnou většinu, proto se o týden
později konalo ještě druhé kolo. Ve druhém kole se rozhodovalo mezi Mgr.
2006
45,90
Danielem Hermanem a Mgr. Janem Teclem, který nakonec zvítězil. Účast
2010
36,04
v senátních volbách byla ještě nižší než ve volbách do zastupitelstva obce (v
2014
26,81
1. kole 34,31 %, ve 2. kole pouze 15,88 %). Nízká účast dokládá, že značná
část občanů stále považuje horní komoru parlamentu za nedůležitou instituci.
2018
37,09

ZIMNÍ POSYP
Obecní úřad upozorňuje občany, že
kamenná drť rozvezená po celé obci
včetně místních částí, je určená výhradně
k zimnímu posypu a má sloužit po celé
zimní období. Je nepřípustné rozebírat ji
pro vlastní potřebu. Předem děkujeme
všem ochotným občanům, kteří zmíněnou
drť použití během zimy k posypu úseků při
ledovce a náledí.

BIOODPAD A ODVOZ VĚTVÍ
Obec Pohled provozuje tři kontejnery na
bioodpad, dva v Pohledu a jeden v
Simtanech. Na začátku prosince je
nechala uskladnit na zimní období, na svá
stanoviště se vrátí podle počasí v průběhu
měsíce března. Odvoz a uskladnění
bioodpadu realizoval stejně jako v
minulých letech soukromý zemědělec pan
Josef Zbortek z Krátké Vsi, který má
vlastní kompostárnu. Kontejner ze středu
obce byl během roku odvezen 13x (objem
62,7 t), z Nádražní ulice 7x (objem 28,9 t),
ze Simtan 4x (14,4 t), celkem tedy 24
kontejnerů o celkovém objemu 106 tun. Za
odvozy kontejnerů a uložení bioodpadu na
kompostárnu obec v letošním roce
zaplatila 22.753,-- Kč.
Ukládání větví je umožněno celoročně na
místě k tomu určeném, tedy před halou
vlakového nádraží v Nádražní ulici. Dřevní
hmota byla letos 1x seštěpkována a
odvezena zdarma firmou p. Stehna z
Břevnice, začátkem listopadu nově
uloženou dřevní hmotu spálili zaměstnanci
obce, neboť z důvodu kůrovcové kalamity
není možné zajistit seštěpkování a odvoz
dřevní hmoty.

PROVOZ KAMENOLOMU POHLED
Společnost Českomoravský štěrk, a.s.,
Mokrá, provozovna Pohled končila výrobu
a expedici výrobků 14. 12. 2018, odstávka
výroby z důvodu údržby a oprav potrvá do
1. 3. 2019,
expedice
výrobků
bude
probíhat od 7. 1. 2019.

OBECNÍ VÁNOČNÍ STROM
Opět po roce nadešel čas příprav na první
adventní neděli a s ní spojené tradiční
rozsvícení obecního vánočního stromu 30.

listopadu. Stříbrný smrk darovali ze své
zahrady manželé Polzerovi st. z Pohledu.
Zaměstnanci obce 26. 11. strom pokáceli
a bezpečný převoz a usazení stromu
zajistila společnost OSIVA a.s., Přibyslav
svým nakladačem JCB. Celá úspěšná
akce byla mistrovským kouskem obsluhy
JBC, pana Vlastimila Horáka. Následně
pak naši zaměstnanci strom nazdobili a
připravili ho tak na slavnostní rozsvícení.

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Celonárodní akce Česko zpívá koledy se
letos konala již poosmé. Podle informací
pořádajícího Deníku se v celé republice
této krásné předvánoční akce zúčastnilo
přes 130.000 lidí na zhruba 850 místech.
Obec Pohled se připojila podruhé a
12.12.2018 v 18 hodin se tak před
obecním úřadem rozezněly ty nejznámější
české koledy. Hudební doprovod zajistilo
„Seskupení pohledských muzikantů“ v čele
s Pavlem Halamou, zazpívat si a svátečně
se naladit přišlo skoro 50 občanů všech
věkových kategorií. Všichni obdrželi texty
zpívaných koled, které každým rokem
určuje Deník.cz. Zpívání v kulisách čerstvě
zasněžené návsi u zářícího vánočního
stromu bylo opravdu krásným zážitkem.
Setkání lidé využili i pro přátelské
poklábosení, které jim jistě zpříjemnil i
horký čaj nebo čaj s rumem, které pro
všechny zajistila obec.

KŘEST KNIHY POVĚSTI Z
POHLEDU A OKOLÍ
Na nádvoří zámku v Pohledu, v sobotu 13.
října proběhl dlouho očekávaný křest knihy
Františka Hladíka Pověsti z Pohledu a
okolí, kterou vydalo nakladatelství Petrov.
Tento slavnostní den si nenechali ujít
téměř dvě stovky diváků a zájemců o
historii naší obce. Odpoledne zahájil
dětský dramatický kroužek Pokustón, který
s velkým úspěchem zahrál tři pověsti – O
založení kláštera v Pohledu (odpověď na
dotaz – tato „kramářská“ píseň není
součástí knihy, ale je napsaná na motivy
dějepisných faktů, které byly uveřejněny v
brožurce O Pohledu, vyšla k výročí 750 let

založení obce), O stříbrném jezírku a O
založení kostela u svaté Anny.
Byli jsme rádi, že pozvání přijal i Libor
Sienbenburger s Pavlem Lutnerem, kteří
pamětníkům připomněli písničky Dua
Pohled – třeba Vysočinu anebo Ve vsi je
zábava. Jiří Voháňka – zakládající člen
skupiny přispěl dokonce úplně novou
písničkou, a tak diváci v premiéře slyšeli
píseň O tvrzi Hadrburku.
Slavnostní odpoledne korunoval křest
knihy, jehož se osobně zúčastnila paní
Hladíková a knihu pokřtila společně s paní
Janou Fischerovou, která se ujala role
kmotry po boku Petra Novotného –
vydavatele, Jiřího Trachtulce – grafika,
Milana Klementa – starosty obce a Yvonny
Krškové. Všichni knize popřáli spoustu
čtenářů a jejich přání se vzápětí vyplnilo,
neboť téměř každý si nejednu knihu
zakoupil na místě. Všechny, tak velký
zájem opravdu potěšil.
A já osobně doufám, že knihou vše ještě
neskončilo – jistě jste si všimli, že součástí
knihy je i mapa s místy, kde se pověsti a
dobrodružné
příběhy
odehrály.
V současné době jednáme s klubem
Českých turistů – jeho zástupci mapují,
zjišťují a srovnávají místa z mapy v knize,
se svými skutečnými, již zpřístupněnými
trasami.
Naší snahou je vytvořit turistickou stezku,
která povede právě přes již zmíněná
místa. Je možné, že nás také čekají
dlouhá jednání s majiteli některých
pozemků, zda je k tomuto účelu zpřístupní,
nebo zda zájemce nechají přejít po jejich
soukromých cestách. A až toto všechno
zvládneme a zkompletujeme k tomu i
aktuální mapu, máme přislíbeno, že by
Pohled mohl mít konečně i své turistické
známky.
Děkujeme, že díky Vašemu zájmu, se nám
podařilo knihu vydat, děkujeme, že jste si ji
koupili a jsme skutečně neskutečně dojatí,
že několik set lidiček, knihu o naší
vesničce, která jim je domovem, či byla
domovem jejich, či jejich předků, rozbalí,
právě letos u vánočního stromu.
Yvonna Kršková

100 LET REPUBLIKY
Obec Pohled připravila důstojné oslavy 100. výročí samostatné republiky. Celá akce započala 28. 10. 2018 v 10 hodin, kdy se občané
shromáždili u pomníku padlých z první světové války.
K pomníkům byly položeny věnce s květinami v národních
barvách a hasiči s myslivci ve slavnostních uniformách
drželi čestnou stráž. Po úvodním vystoupení starosty obce
Milana Klementa a požehnání vikáře Oldřicha Kučery se
průvod občanů odebral k místu výsadby Lípy republiky. Za
zvuku Pohledské polky šli v čele průvodu vlajkonoši
nesoucí vlajku ČR, Obce Pohled a Kraje Vysočina. Za nimi
nesli své prapory vlajkonoši SDH a TJ Sokol Pohled
následováni členy místních spolků a ostatními občany.
V Nádražní ulici proběhla slavnostní výsadba lípy. Děti z
pohledského dramatického kroužku Pokustón zahrály a
zazpívaly píseň „Ach synku, synku“ a poté zástupci spolků,
starosta, místostarosta a nejstarší přítomná občanka obce
Věra Hladíková přihodili lopatu hlíny ke kořenům stromku.
Po zaznění státní hymny se výsadby naší Lípy republiky
ujali přítomní občané, každý mohl k jejím kořenům přihodit
lopatu hlíny. Odměnou za pomoc jim byly čerstvě
napečené české buchty. Lípě, obci a naší republice
přejeme jen to nejlepší do dalších 100 let.
Někteří občané si jistě pamatují oslavy padesátého výročí republiky v roce 1968, protože byli jeho
přímými účastníky. Pro ty ostatní citujeme níže zápis z obecní kroniky, který je této události věnován.
Zápis tehdy provedl František Hladík:
Josef Staněk – byl jako voják za
OSLAVY 50 LET REPUBLIKY
1. světové války přímý účastník
Letošní oslava tohoto jubilea vybočila ze šablonovitých a
známé protirakouské vzpoury
nezáživných oslav při různých příležitostech. Oslava byla 28.
v Rumburku.
Po
potlačení
října 1968 zahájena již v 9 hodin ráno, kde před upraveným
vzpoury byl s celým útvarem
prostranstvím u pomníku padlých z 1 světové války se střídala
deportován
do
vězeňského
čestná stráž pionýrů, junáků a dětí v národních krojích. V 10
tábora v nynější Jugoslavii.
hodin byl nástup všech dětí (krojovaných junáků a pionýrů) a
členů MNV k pomníku padlých, kde byl položen velký a krásný Na závěr oslavy byla vedle
slavnostně
věnec z červených a bílých květů se stuhou v barvách naší pomníku padlých
zasazena
lípa.
Tento
národní
národní trikolory.
strom zde byl zasazen na paměť
Za zvuků hymny byla vztyčena naše státní vlajka. Slavnost pak
tohoto slavného výročí a byl
zahájil předseda národní fronty Josef Pokorný, pak následoval
nazván „STROM REPUBLIKY“
projev předsedy MNV B. Sedláka a projev hosta okresního
Tuto lípu daroval František Stříška. Strom se zasazoval
velitele junáka z Havl. Brodu Zdeňka Holešáka, pak pionýři
slavnostním způsobem a každý z účastníků si mohl lopatu hlíny
zazpívali několik národních písní a skautky recitovaly několik
ke kořenům přihodit. Celé slavnosti přihlíželo mnoho našich
básní.
občanů a velké množství domů v naší obci bylo vyzdobeno naší
Pak následoval slavnostní akt předání pamětních plaket k 50. československou vlajkou.
výročí ČSSR. Plaketu obdrželi:
SETKÁNÍ SE SENIORY
Josef Krečman – jako legionář prvního odboje prošel v ruské
V úterý 27. 11. 2018 se od 14 hodin v klubovně hasičské
legii boji proti Rakousku-Uhersku a později byl přesunut do
zbrojnice konalo tradiční setkání zastupitelstva obce s našimi
Francie, kde opět v našem zahraničním vojsku bojoval jako
seniory. Pro tuto událost byl připraven program o činnosti obce a
francouzský legionář až do konce války. Letos mu bylo 90 let a
místních spolků v roce 2018, který prezentoval starosta obce.
po úmrtí paní Štefánkové je nejstarším občanem Pohledu.
Informace byly doplněny promítáním množství fotografií a
Jan Losenický – za 1. světové války pomáhal vzbouřencům videozáznamů ze života obce v letošním roce. Následovalo
proti Rakousku-Uhersku v Boce Kotorské v dnešní Jugoslavii. vystoupení dětí z kroužku Pokustón a závěr patřil hudební
V roce 1945 byl předsedou Revolučního národního výboru produkci Dua Chotěboř. Nechybělo ani drobné občerstvení. Asi
v Pohledu a v rušné době v r. 1945 velmi aktivně působil 40 přítomných seniorů využilo tuto příležitost k popovídání a v
zejména v květnové revoluci, kdy v uniformě čsl. důstojníka – závěru si také zatančili i zazpívali. Setkání bylo ukončeno asi v
štábního kapitána budil u nacistů příslušný respekt.
18.30 hodin.
Emil Malý – obětavý a aktivní pracovník v revoluční době v roce
1945 byl velitelem zdejší ozbrojené revoluční gardy. Sám ve své PODĚKOVÁNÍ
Rád bych na tomto místě jménem svým i jménem
četnické uniformě byl respektován jako příslušník řadového
vojska a jeho rozhodné jednání vyřešilo řadu komplikovaných zastupitelstva obce Pohled poděkoval Mgr. Martině Bořilové za
její nepřehlédnutelnou činnost, kterou pro naši obec vykonávala.
situací v Pohledu.
Už od roku 2007 se podílela na tvorbě Pohledských listů, od roku
Ladislav Opršal – byl vězněn za 2. světové války
2010 byla také členkou zastupitelstva, všichni ji však vnímáme
v koncentračním táboře v Terezíně pro svoji účast proti německé
především jako kronikářku obce. Zápisy do kroniky prováděla od
okupaci. Jako člen ilegální skupiny byl vězněn i se svojí
roku 2010, sestavovala fotokroniku a občanům zprostředkovala
manželkou. Nyní již řadu let pracuje jako člen rady MNV.
tento materiál také ve formě několika výstav na faře nebo
Jan Eis – dostal se za 2. světové války jako voják wehrmachtu – fotovzpomínek ve vývěskách obce. Organizováním „Putování“
německého vojska hned první den do zajetí při invazi do Anglie. (katastr Pohledu, katastr Simtan, rybníky, křížky…) nám zajistila
Jelikož měl české školy a do armády musel jíti, protože se jeho nejen pěkné procházky, ale také možnost dozvědět se řadu
otec za války přihlásil k Němcům, hlásil se vždy k české zajímavostí z našeho okolí. A mnoho dalšího. Ještě jednou
národnosti, a tak se v Anglii dostal do československé zahraniční Martině děkuji a přeji jen to nejlepší v dalším osobním i
vojenské jednotky, odkud se pak po bojích v Německu vrátil do pracovním životě.
vlasti.
Ing. Milan Klement, starosta

◦•● ZE ŽIVOTA POHLEDSKÝCH SPOLKŮ ●•◦
HASIČI
Na podzim se uskutečnila poslední kola HB
Rebel ligy a po sečtení výsledků letošního
ročního z toho byla 3x „bedna“ pro Pohled. Muži
se 120 body obsadili v závěrečném hodnocení
krásné 3. místo, nejlepší čas (17:59) a rekordní
umístění si přivezli z Věže, kde jim patřilo 2.
místo. Družstvo žen vybojovalo celkové 2. místo
se ziskem 84 bodů a nejlepším časem 17:58. Dorost zopakoval loňské
úspěšné tažení a se 100 body se stal celkovým vítězem své kategorie.
Z 11 kol mu osmkrát patřilo prvenství. Nejlepšího času na 2B bylo
dosaženo ve Věži (15:93).
Hodně práce jsme měli první říjnovou sobotu, kdy jsme v areálu u
svaté Anny uspořádali Závod požárnické všestrannosti pro dětská
družstva a dorostence z celého havlíčkobrodského okresu. Krásné
počasí babího léta umocnilo zajímavou atmosféru poutního místa a
všechny týmy od nás odjížděly nadšené.

Děkujeme vlastníkům pozemků, na kterých se soutěž konala, za
vstřícnost a umožnění se na daných místech pohybovat, starostovi
obce za pomoc s plánováním tratí a v neposlední řadě všem, kteří se
podíleli na organizaci soutěže.
Náš sbor reprezentovaly 2 hlídky v kategorii mladších, 2 hlídky v
kategorii starších, 2 dorostenky a jeden dorostenec. V konkurenci 50
hlídek mladších a 60 hlídek starších nám patřilo 1. a 5. místo ve
starších, 5. a 9. místo v mladších. Z 11 starších dorostenek byla Leona
Pátková na 2. a Eliška Jůzlová na 3. místě. Petr Eis obsadil 2. místo ze
12 starších dorostenců. Zde patří poděkování panu Krpálkovi za to, že
děti perfektně učí střílet ze vzduchovky.
Letos jsme opět pomohli při akci Pohádkový les, kde se někteří naši
členové převlékli do kostýmů pohádkových postav. V říjnu jsme
zorganizovali tradiční sběr železného šrotu.
Poslední soutěží letošního roku byl požární útok „0 vánočního kapra“,
který se konal 15. prosince v Prosetíně u Hlinska za velké účasti 27
družstev. Mužům se tentokrát moc nedařilo, obsadili 16. místo. Celkem
Áčko mužů letos absolvovalo 22 soutěží, ženy 17 soutěží a veteráni 3
soutěže.
Naše výjezdová jednotka v letošním roce neměla žádný výjezd.
Uplynulý rok zrekapitulujeme na výroční valné hromadě, která se koná
v sobotu 12. ledna 2019.
Po letošním úspěchu Vás opět zveme na Novoroční vycházku. Přidat
se může každý, kdo chce přivítat nový rok pohybem na čerstvém
vzduchu. Sraz je ve 14 hodin u hasičárny.
Na závěr bych chtěla poděkovat za podporu a spolupráci Obci Pohled,
všem našim sponzorům, fanouškům a všem ostatním lidičkám, kteří
nám pomůžou, když je to potřeba. Děkujeme!

Za pohledské hasiče přeju všem občanům klidný zbytek
adventu, krásné Vánoce plné překvapení a ve zdraví a
pohodě prožitý rok 2019.
Aneta Kudlová

KUB DŮCHODCŮ
Blíží se konec roku 2018 a nastává čas bilancování.
Program našeho klubu popisujeme každé čtvrtletí, teď tedy
to letošní poslední. Avizovaný podzimní výlet se uskutečnil
20. září. Návštěva zámku Kačina mnohé překvapila.
Dřívější muzeum zemědělské techniky je přeměněno na
klasické zámecké interiéry. Základní prohlídka probíhá
v přízemí, a tak je zvlášť vhodná pro seniory. Na
zamluvený oběd jsme dostali svůj salonek, každý si mohl
objednat, na co má chuť, servírky byly velice ochotné a
porce velké. Po dobrém obědě jsme odjeli do Kutné Hory.
Pan šofér nás dovezl k chrámu sv. Barbory s tím, že nás
pak vyzvedne na určeném parkovišti. V chrámu neexistuje
průvodcovská služba, historii dostanete napsanou na
papíře. Pak už měl každý volný program. Den byl jak
malovaný a díky panu šoférovi, který nás dovezl v pořádku
domů, panovala spokojenost.
Dvě naše členky (Machová a Klementová) pomohly při křtu
knihy pohledských pověstí a přinesly něco sladkého na
raut. Zúčastnili jsme se také sázení lípy při 100. výročí
založení Československé republiky. Důstojnou akci
ovlivnilo nepříznivě počasí, ale i to se zvládlo. Na jednu
z našich schůzek nám paní Petra Dvořáková připravila
obrazový záznam akcí v Pohledu. Rozšířený byl pak
promítán na setkání zastupitelů se seniory. Mnoho lidí se
pak diví, co všechno se v obci dělá.
Prosincovou „mikulášskou schůzku“ si nedovedeme
představit bez dětí. Nejen, že jsme si vyzdobili klubovnu
v hasičárně věcmi z MŠ, ale ještě jsme dostali malý
originální dáreček, no a děti uměly mnoho básniček.
Děkujeme dětem a učitelkám z mateřské školy. Starší děti
přivedla paní Eva Hejkalová a ty doplnily svým
vystoupením program naší schůzky.
Chceme popřát všem krásné svátky vánoční a do Nového
roku přejeme hlavně zdraví a pohodu.
Marie Machová

ZAHRÁDKÁŘI
Základní
organizace
Českého
zahrádkářského svazu v Pohledu zajistila
letos opět moštování ovoce. Uplynulý rok byl
na ovoce bohatý, vše uzrávalo o několik týdnů
dříve, a tak není divu, že moštovací sezóna
byla v Pohledu zahájena již 8. září. Moštovalo
se až do 27. října. Celkem bylo vyrobeno
10 410 litrů moštu a obslouženo 286 osob. Z toho pro
pohledské členy bylo vylisováno 1926 litrů moštu. Obsluha
moštárny ve složení Josef Schober, Michal Tonner a Marie
Dvořáková odpracovala 195,5 hodiny.
Výbor základní organizace nyní připravuje výroční schůzi,
která se bude konat 16. února 2019 a bude tentokrát
volební, neboť je třeba po pěti letech zvolit nový výbor. Na
schůzi budou vybírány členské příspěvky. Všichni členové
jsou srdečně zváni a budou uvítány případné náměty, kam
směrovat v příštím roce zájezd.
Všem čtenářům přejeme pohodové svátky a šťastný rok
2019.
Jitka Neuwirthová

SRDP
Pletení z pedigu
Šikovné děti a dospělí se 27. 10. sešli v klubovně
hasičské zbrojnice na podzimním pletení z
pedigu. Tentokrát jsme si domů odnášeli krásné
ošatky.
Putování za světélkem
Tradiční putování za světélkem připadlo letos na
10. listopadu. Obávali jsme se vrtochů počasí,
nakonec ale nepršelo a u hřbitova, odkud jsme
na průvod vyráželi, se sešlo několik desítek dětí a
dospělých. Trasu určovala světýlka – pro každý
měsíc v roce jedno. U každého z nich děti
objevily část skládanky, kterou na konci trasy,
před hasičskou zbrojnicí, správně poskládaly.
Pak už se mohly věnovat opékání špekáčků a
ony i dospělí se rádi zahřáli připraveným čajem.
Všem děkujeme za účast!
Turnaj v „Člověče, nezlob se!“ – společně s
dalšími spolky jsme pro děti uspořádali druhý
ročník turnaje v této oblíbené společenské hře.
Soutěžní stoly i rozhodčí byli nachystáni, ceny
čekaly na své vítěze. Jen těch hráčů by bylo
potřeba více – 16 dětí na takový turnaj je málo.
Neumějí nebo nechtějí si hrát? Opravdu už je
baví jen mobil nebo tablet?? Všem odvážným
děkujeme za účast a vítězům gratulujeme.
Podrobná výsledková listina je ke shlédnutí ve
vývěsce TJ Sokol.
Sběr starého papíru
Celý letošní rok jsme opět sbírali starý papír.
Děkujeme všem, kteří se připojili, podařilo se
nám odevzdat 2640 kg starého papíru. Do
sběrných surovin jsme však odváželi už na konci
léta, celkově je tedy nashromážděného papíru
více.
Noví členové a spolupracovníci spolku
Náš spolek se již delší dobu potýká s problémy
plynoucími z nedostatku lidí potřebných pro
organizaci a zdárný průběh námi pořádaných
akcí. Zvažovali jsme i možnost ke konci roku
2019 spolek zrušit. Na 1. 12. jsme připravili
besedu na toto téma a nyní věříme, že je spolek,
a tím i řada aktivit pro děti v naší obci,
zachráněna. Děkujeme tedy rodičům, kteří budou
ochotni věnovat část svého volného času a
budou aktivně spoluvytvářet náplň činnosti
Sdružení rodičů, dětí a přátel obce Pohled.
Vítejte mezi námi, těšíme se na spolupráci.
Upozorňujeme také, že byly zaktualizovány www
stránky spolku:
(http://www.obecpohled.cz/index.php?nid=1002&lid=cs
&oid=2452786) – naleznete zde plán činnosti pro
rok 2019 a ve fotogalerii fotky z našich akcí.
Poděkování
Sdružení rodičů, dětí a přátel obce Pohled je
nejmenší z místních spolků. Především pro děti
organizujeme řadu akcí, k jejichž uskutečnění
nutně potřebujeme pomoc dalších – spolků či
jednotlivců. Této pomoci si velmi ceníme a jsme
rádi, že v naší obci spolupráce funguje na
jedničku. Náš dík patří Obci Pohled za finanční i
materiální podporu, poskytnutí obecních prostor,
zaměstnancům obce za jejich
pomoc.
Děkujeme místním spolkům Klubu
důchodců, TJ Sokol Pohled,
Mysliveckému spolku Pohled,
Českému červenému kříži
Pohled a Mateřské škole
Pohled za spolupořádání.

Děkujeme také Zámku Pohled za poskytnutí prostor a spolupráci při
organizování akcí. Chtěli bychom poděkovat také všem sponzorům, všem
dobrovolníkům, rodičům a prarodičům za podporu našeho spolku a všem členům
za čas a energii věnovanou naší činnosti. Děkujeme a těšíme se na další
spolupráci v roce 2019. Přejeme Vám šťastné prožití vánočních svátků,
krásného Silvestra a po všech stránkách úspěšný rok 2019.
Mikulášská nadílka
V neděli 2. 12. v odpoledních hodinách opět zámecké prostory ožily, když tu děti,
některé převlečené za andílky nebo čertíky, očekávaly příchod Mikuláše s jeho
družinou. Čas jim při soutěžení a tancování rychle ubíhal. Celý program si pro
malé děti připravil a realizoval náš dorost, velmi si toho ceníme a tímto
děkujeme. Dospěláci se i letos postarali o výzdobu tělocvičny a o ovocný bar.
Děti se ani nenadály a Mikuláš byl za dveřmi. Za básničky a písničky rozdal
balíčky s dobrotami, a protože v Pohledu máme samé hodné děti, Čert opět
odešel s prázdnou. Někteří se možná trošičku báli, ale dobře to dopadlo, domů

se všichni rozcházeli spokojení.
Za Sdružení rodičů, dětí a přátel obce Pohled
Ondráček Jiří

POHLEDSKÉ KULTURNÍ SESKUPENÍ - POKUS
Poslední sobota v měsíci září, již tradičně v naší obci patřila všem pohádkovým
postavičkám, dětem a dospělým, kterým zůstal smysl pro humor a chuť se bavit
nebo být baven.
Ve 14 hodin otevřel své pohádkové brány Pohádkový les a uvítal přes tři stovky
velkých i malých návštěvníků. K radosti nás, pořadatelů se návštěvníci sjížděli
opět ze všech stran blízkých i vzdálenějších, někteří zde byli poprvé, jiní přijeli už
„na jistotu.“
Tentokrát byla pro návštěvníky připravena opět nová trasa, a protože slunko
svítilo na cestu všem odvážným, opět se dala zvládnout v pevné obuvi a s menší
svačinou. Pravda, tentokrát byla trasa „trošku delší“, ale nemyslíme si, že dvě a
půl hodiny strávené s vlastními dětmi v přírodě, kde za každým křovím čeká
dobrodružství, by byla pro dospělé velká oběť.
Důležité je, že všichni, kteří vyšli na trasu, se také vrátili do cíle spokojení a s
úsměvem na tváři. Děti nadšeně odevzdávaly vyplněné křížovky a líčily všem jak
moudré byly pohádková královna s pohádkovou babičkou a jak se hádaly krásné
princezny, co zažily u loupežníků, jak zlý byl rytíř - strašpytel, čím a co vaří
ježibaba, nebo jak moc musely pracovat u hamižné mlynářky, kde viděly sedět
Rozum, co dobrého ochutnaly v Nebeské cukrárně, které poznaly bylinky, proč je
smutný rybář, či jaké to je být - zvážení na pekelné váze. O celé odpoledne se
postaralo téměř šedesát lidí – technická pomoc, herci a mnoho dobrých duší,
bez jejichž pomoci bychom nebyli tuto akci schopni zvládnout.
Pokus si tímto dovoluje poděkovat za podporu Obecnímu úřadu a všem lidičkám
a spolkům, kteří pomohli v organizaci – SRPD, Sokolům, SDH, Červenému kříži,
Klubu důchodců, UA Uni – artu, Pokustónům a samozřejmě díky všem, kteří se
vydali na pohádkovou trasu, neboť bez vás – by to všechno nebyllo!
Přejeme krásné, šťastné a požehnané Vánoce a láskou a klidem naplněný
nastávající rok 2019, všem lidem dobré vůle.
Za POKUS Yvonna Kršková

DĚTSKÝ DRAMATICKÝ KROUŽEK
POKUSTÓN
Dovoluji si jen ve stručnosti vyjmenovat akce, na kterých se
účastní děti z DDK:
29. 9. se děti z Pokustónu zúčastnily a pomáhaly na
Pohádkovém lese v Pohledu.
5. 10. se děti rozjely na knižní veletrh do Havlíčkova Brodu, kde
prezentovaly knihu „Pověsti z Pohledu a okolí.“ Zde si zahrály
dvě představení. Dopolední představení proběhlo v salónku v KD
Ostrov. Odpolední představení, i přes velikou zimu a vítr, zvládly
zahrát venku. Přišel se na ně podívat i známý herec Zdeněk
Svěrák.
13. 10. proběhl křest knihy „Pověsti z Pohledu a okolí“ v naší
rodné vísce Pohled. I zde si děti zahrály již nacvičená
představení na jevišti. Poté byla možnost zakoupení knihy. Velice
nás potěšila hojná účast spoluobčanů i přespolních. Také jsme
zde přivítali paní Hladíkovou, paní Janu Fischerovou a
nakladatele a vydavatele Petra Novotného. Děkujeme také panu
Zázvorkovi za zapůjčení prostor na nádvoří zámku.
27. 11. v úterý naše děti navštívily klub důchodců v Pohledu.
Poprvé zde předvedly své nové vystoupení s názvem „Rok je
jako věnec.“ Děkujeme za pozvání.
30. 11. děti tradičně vystupovaly na rozsvěcení vánočního
stromečku v Pohledu. Nové pásmo „Rok je jako věnec“ již
zahrály v kostýmech. Připravené měly i zvonečky, aby rozsvítily
stromek. Povedlo se.
3.12. jsme dětem udělali malou oslavičku a dostaly velkou
pochvalu za jejich dosavadní výkony. Hodně, hodně jsme je
pochválili a bouchli dětské šampaňské, dostaly dort a čokolády.
5. 12. jsme opět navštívily náš klub důchodců, kde na flétnu
zahrály vánoční koledy – Verunka a Anička Čermáková, Lucinka
a Anička Neubauerová, Amálka Váchová a Baruška Břízová.
Děkujeme.
Co nás ještě čeká:
18. 12. navštíví jedna naše hráčka (Kristýna Hejkalová) ODN v
Havlíčkově Brodě, kde vystoupí s hrou na klavír (vánoční
koledy). Je to spolupráce se ZŠ Štáflova s paní učitelkou
Radomírou Kvášovou.
26. 12. se zúčastníme putování za Betlémskou hvězdou
Za náš dětský dramatický kroužek Pokustón Vám všem chceme
popřát krásné vánoční svátky, hodně pohody, zdraví a štěstí do
Nového roku.
Eva Hejkalová

Z ČINNOSTI ČERVENOKŘIŽÁKŮ
První listopadový víkend, tedy 3. a 4. 11 2018 jsme měli opět
vzdělávací kurzy pro naše členy. Konal se tedy kurz pro
zdravotníky zotavovacích akcí, včetně doškolováku (od 18 let) a
Základy první pomoci (do 18 let). Za naší MS se tohoto kurzu
zúčastnili: Káťa Hejkalová, Janča Čermáková, Honza Šidlák,
Péťa Eis a Aneta Eisová. Na konci tohoto kurzu již drželi všichni
zmínění svá osvědčení v ruce. Naše místní skupina má tedy
nové proškolené zdravotníky, kteří mohou dělat zdravotnické
dozory na různých akcích.
V rámci podzimních schůzek jsme pilovali základy první pomoci a
postupně jsme se přesunuli ke každoročnímu vánočnímu
vyrábění. Tentokrát jsme vyráběli nádherné svícny, které jistě teď
zdobí domácnosti našich členů.

Poslední vánoční kroužek budeme mít letos až 21. 12., na této
schůzce máme pro děti přichystané překvapení. A co nás čeká v
novém roce?
• Pravidelné schůzky
• Školení
• Zdravotnické dozory
• 16. 3. 2019 se bude konat opět Charitativní ples dárcům
krve pořádaný OS ČČK HB
A mnoho dalších akcí Děkuji všem, kteří naší místní skupinu
podporují, a to hlavně Obci Pohled a OS ČČK Havlíčkův Brod a v
neposlední řadě Vám občanům.
Za místní skupinu ČČK Pohled Vám přeji krásné a radostné
Vánoce, do nového roku 2019 hodně zdraví, štěstí a splněných
přání.
Aneta Eisová

MYSLIVECKÝ SPOLEK
Prvořadou povinností myslivců je pečovat o zvěř, a to zejména v období nouze – v zimě. Od září myslivci do svých krmných zařízení
ve svých úsecích dávají pravidelně jadrné krmivo (oves), doplňují stav lizu (soli) a přidávají plody lesních dřevin (kaštany, žaludy,
bukvice) s dužnatými krmivy. Nezbytnou součástí zimního přikrmování je kvalitní seno. V naší honitbě jde o zabezpečení zimního
přikrmování srnčí, dančí a drobné zvěře (zajíc).
Podzim je pro myslivce také hlavní loveckou sezónou. V naší honitbě proběhly hony na drobnou, černou a škodnou zvěř s výsledkem
čtyři ulovení zajíci, kteří byli výhrou v
tombole na Poslední leči. V říjnu spolek
plánoval uskutečnit pravidelný výlov
Simtanského
rybníka.
Vzhledem
k
průběhu letošního suchého léta a
podzimu, kdy přítok vody v Simtanském
potoku byl minimální, nebylo možné
rybník vypustit, protože bylo velkým
rizikem, že by nedošlo k jeho plnému
napuštění do zimy. Předpokládá se, podle
stavu vody v Simtanském potoce, jarní
výlov sítěmi.
Spolek organizoval 10. 11. První leč v
Dlouhé Vsi, kdy plný sál si zatančil a
zazpíval se skupinou Jásalka Band. Dne
15. 12. proběhla Poslední leč v kulturním
době ve Stříbrných Horách. Oproti
minulým rokům byla účast menší, k tanci
zahrála skupina TANDEM.
Členové mysliveckého spolku Pohled přejí
Foto z přípravy Poslední leče v KD Stříbrné Hory
honcům, kamarádům, přátelům myslivosti
15. 12. 2018
a spoluobčanům pokojné, klidné a
radostné vánoční svátky. Do nového roku
2019 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

ZE SOKOLÍHO HNÍZDA
Areál
Dílo dokončeno! Tedy první etapa. Hřiště a jeho blízké okolí je hotovo a připraveno na jaře přivítat první
fotbalové soupeře. Fotbalové brány stojí a čekají na první góly (samozřejmě v soupeřově síti). Střídačky
vydlážděny a osazeny. Zábradlí vyrobeno osazeno a natřeno. Hasičské základny vydlážděny. Sloupy na
vysokou sít vybudovány a síť se pověsí na jaře. Terénní úpravy za střídačkami hotovy. Druhá etapa nás teprve
čeká a začneme s ní hned na jaře, jak nám to počasí dovolí. S hasiči, kteří budou trénovat a soutěžit na našem
hřišti, jsme se domluvili na vybudování třetí základny, kvůli menší zátěži hřiště. S tím se upraví prostor mezi
zábradlím a smrky a vybuduje se oplocení (živý plot x oplocení). Na jaře, pokud nám úředníci dají povolení,
bychom rádi začali s budováním zázemí pro technologii zavlažování a skladu pro SDH a v ideálním případě i
nové klubovny. Jen pro zajímavost - na rekonstrukci hřiště bylo brigádnicky odpracováno cca 1900
brigádnických hodin našich členů a členů SDH. Tím jsme ušetřili nemalé finanční prostředky. Ještě jednou děkujeme obci Pohled za
dotaci 500 000,-Kč na vybudování zavlažování, Zahrádkářskému spolku Pohled za půjčku 100 000,-Kč, pí Dvořákové za sponzorství
v podobě zapůjčení mechanizace na rekonstrukci hřiště a ostatním sponzorům a hlavně členům, kteří přiložili ruku k dílu.
8. 12. 2018 se konala Řádná členská schůze našeho spolku, na které byl zhodnocen uplynulý rok v naší činnosti a předneseny a
schváleny plány do budoucna. Stejně jako v roce 2018 budeme i v tom následujícím žádat o dotace na náš areál a hlavně na projekt
Mládež 2018 . Už nyní máme od Obce Pohled schválenou dotaci na činnost ve výši 90 000 Kč a investiční dotaci ve výši 210 000 Kč
na údržbu a regeneraci hřiště a na nákup vysoké sítě za fotbalovou branku. Tímto zastupitelstvu obce Pohled náš spolek velice
děkuje a přeje mnoho úspěchů v novém volebním období.
A tým
Áčko zakončilo podzim 1 B třídy na 8. místě se 16
body a skóre 26:31. Nejlepším střelcem týmu byl
Pepa Eis se 6 brankami. Na ŘČS byl představen
nový trenér A týmu Lukáš Sobotka. Zimní příprava
bude zahájena 4. ledna a tréninky budou společné
s dorostenci. Tréninky budou probíhat výběhy po
Pohledu a okolí, na UT v Havl. Brodě a ve FIT HB
s Lukášem Ondráčkem.
Dorost
Dorost zakončil podzim na 1. třídy dorostu na
posledním místě se ziskem 0 bodu a skóre 6:75.
Dorost pod vedením Radima Sehnala, Michala
Sobotky a Radka Vašíčka bude trénovat společně
s áčkem.
Žáci
Takto by měl být řešen spodní roh hřiště směrem k domu Kaňkovských
Starší žáci hrající v České Bělé 1. třídu skončili po
podzimu na posledním místě se ziskem 0 bodů a
skóre 5:102. Mladší žáci skončili na předposledním 11. místě se ziskem 4 bodů a skóre 10:73.
Přípravka
Hraje svá utkání v Dlouhé Vsi. Hrají turnajově každý víkend OP HB. Daří se jim se střídavými úspěchy pod vedením Lukáše Šiknera.
Výbor TJ Sokol Pohled, z. s. přeje všem svým členům a obyvatelům obce Pohled klidné a štastné prožití vánočních svátků a v novém
roce 2019 hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a sportovních úspěchů.
Jan Růžička

INFORMACE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Naše mateřská škola se zúčastnila akce Agentury Dobrý den Pelhřimov s názvem Český den s českými vlajkami. Tato akce měla
podpořit důstojné oslavy 100 let naší republiky.
Zaregistrovalo se přes dva tisíce obcí, měst, subjektů, jednotlivců, kteří v souvislosti s touto aktivitou vyvěsili české vlajky, mezi ně
patřila i naše mateřská škola, která vyvěsila 28.října 396 českých vlajek, z celkového počtu 225 191. Děkuji celému kolektivu za super
spolupráci.
30.listopadu jsme se účastnili rozsvícení vánočního stromu v
obci, chtěla bych poděkovat všem našim malým „špuntům“ za
jejich výkon. I přes strach, trému a i slzičky se jim celé jejich
vystoupení moc povedlo. Nemalý dík patří také paním
učitelkám, které pásmo nacvičili, a věřte, není to snadný úkol.
5.prosince jsme s celým pásmem potěšili i Klub seniorů.
Úsměv na tvářích je pro nás tou největší odměnou, které si
moc vážíme. Děkuji touto cestou paní Machové za pozvání a
těšíme se na další setkání.
Ke konci roku vždy patří poděkování za spolupráci všem,
kteří nás a naši mateřskou školu podporují. A že letošní rok
byl opravdu velmi pestrý! Takže, Vážené kolegyně - paní
učitelky, paní kuchařko, paní účetní, moc děkuji za Vaši práci,
za Váš úsměv, který doprovází naší práci, která není vůbec
lehká. Jsem ráda, že mám tak skvělé lidi kolem sebe.
Nemůžu opomenout pana Vondráka, který nám dováží
stravu, moc děkuji. Děkuji rodičům dětí za obrovskou podporu
v naší práci, za věnované dárečky pro děti, děkuji lidem, kteří
nám pomáhají sbírat plastová víčka a tím přispět na dobrou věc. Děkuji SRPD za spolupráci, a prostě všem lidem, kteří nás mají rádi.
Děkujeme.
Leona Čermáková

ČERTI V POHLEDU
Z našich informačních zdrojů jsme
zjistili, že čerti, Mikuláš a Anděl si
letos dali sraz v hostinci „Pod
klenbou“. Už jsme se báli, že k nám
ani nedorazí. Víme sice, že
pohledské děti patří k těm hodným,
ale prevence je prevence! Nakonec
chodili v Pohledu dvě party čertů –
„mladí a staří“, dorazili i k dětem
v Rouštanech a na Böhmově kopci.
Také v Simtanech měli své čerty,
Mikuláše i Anděla.

ŽIVOT V POHLEDU ZA VELKÉ VÁLKY
Zpráva o vyhlášení války zasáhla Pohled v době pouťových oslav svátku sv. Anny. Ve farní kronice se můžeme dočíst: „Jak
ohromujícím způsobem působila ta zpráva na lid patrno z toho, že když místní farář při kázání, které měl právě ten den u sv. Anny se
zmínil o nastávající válce, takový vzlykot a pláč rozlehl se kostelem, že musil ustat v kázání. Lid hlasitě volal a se modlil prose sv.
Annu o pomoc. Zámecká slavnost byla ovšem také pokažena. Všichni byli přítomni jen tiché mše a po ní se hned všechno panstvo
rozjelo, nečekavši ani slavnostního oběda. Musili také někteří z nich neb jejich rodin narukovati. V pondělí 27. července ráno houfy
branců ubíraly se k nádraží, aby včas dostihly nařízené vojenské stanice. Loučení s milými na nádraží bylo srdcervoucí, pláče a nářku
bylo plno.“
Když pominul první dojem, lidé si začali zvykat na nové skutečnosti. Jak zdůrazňuje kronika: „Veliký ovšem nastal obrat v
dosavadním běhu lidského života. Najednou zmizely drobné mince. Drobných, hlavně korun nebylo. Proto německobrodská
spořitelna vydala jednokorunové poukázky.“ Mimořádnou událostí byl 22. prosince 1914 v Pohledu první válečný sňatek bez ženicha,
který dlel na bojišti. Ženil se František Schőnmottel s Marií Feltlovou oba z Dlouhé Vsi. Ženicha zastupoval jeho bratr Josef. Prostý lid
tomu dlouho nemohl rozumět, že je to v adventě, bez ohlášek a bez ženicha. Někteří pokládali sňatek za neplatný a rodině
prorokovali neštěstí. Ke konci roku 1914 již začaly docházet zprávy o prvních padlých, raněných a zajatých. Již 2. září padl Jan
Bábovka.
Naděje, že do konce roku 1914 bude válka skončena, se ukázala lichá. Naopak na jaře 1915 byla chystána ofenzíva od
ústředních mocností Rakouska a Německa, a proto byly hned v lednu nové odvody zbylých mužů od 18 do 42 let. Mnoho jich bylo
odvedeno a odešlo na vojnu. Hospodářství Rakouska-Uherska nebylo před válkou v dobré kondici, proto se již v roce 2015 objevil
nedostatek potravin. Farář v kronice píše: „Nepřátelé naši nemohouce zbraněmi Rakousko zdolati, zamezili k nám a do Německa

dovoz veškerých potravin. Bylo ihned učiněno protiopatření, aby plán vyhladovět nás se nezdařil“. Veškeré obilí zabavil stát a pak je
obcím přiděloval. Bez povolení příslušných úřadů nesměl nikdo žádné obilí prodat. K tomu účelu byly v obcích zřízeny aprovizační
komise, které se měly starat o potřebnou mouku a chleba. Tak tomu bylo i v Pohledu. Zpočátku koupila komise potřebné obilí od p.
Bauera, a tak byl opatřen chléb poměrně laciný (38 hal.) a chutný. Na obilí byly stanoveny maximální ceny a bylo nařízeno
chlebovinami co nejvíce šetřit. Péct bílé pečivo bylo úplně zakázáno, a tak zmizely oblíbené rohlíky a housky. Aby zajištěna byla
dostatečná zásoba chleba do nové sklizně, byly zavedeny chlebové lístky. Na lístek pro jednu osobu týdně se dostalo 960 g chleba
nebo 1400 g mouky. Osoby těžce pracující dostávaly 1,5 lístku a o žních 2 lístky. Mouka se při pečení musela míchat se 40%
kukuřičné či ječné, výsledkem byl ovšem chleba nezvyklé chuti. Mísení přestalo po nové sklizni. Chléb pekl pekař Blažek. Denně pekl
1 metrák chleba. Kronika dále uvádí: „U koho shledáno při soupisu zásob, že má obilí nebo mouku, ten nedostal žádného lístku tak
dlouho, dokud mu vystačila dle nařízeného množství na osobu. Po nové sklizni producenti rovněž nedostali lístky, musili udati, co
sklidili a bylo jim ponecháno pouze množství na rodinu připadající a zbytek rekvíroval stát. Kdo zásoby zatajil, byl trestán a zásoby
mu odebrány.“ Pšeničná mouka ale nebyla skoro po celý rok 1915. Do Pohledu bylo přiděleno jen pár metráků. Tehdy ležel 21. pěší
pluk a 12 pluk domobrany v Uhrách, a tak se občas podařilo zdejším vojákům poslat odtamtud pšeničnou mouku poštou svým
rodinám. Také krupice nebyla, c.k. hejtmanství ji přidělilo jen málo a přednostně ji dostaly rodiny s dětmi. Drahota základních potřeb
stoupala denně. Luštěniny nebyly vůbec k sehnání, rýže vystačila jen na několik měsíců. Také olejů byl nedostatek a od srpna se
vůbec olej nemohl nikde koupit. K věčnému světlu se v kostele tedy začal užívat místo oleje petrolej.
Válečný stav se projevil i ve školách. Školní děti se společně s učiteli zúčastňovaly pomocných akcí. Zhotovovaly z vlny pro
vojáky punčochy, nátepníčky, svetry, čepice, papírové vložky do bot, cupaninu atd. Sbíraly ostružinové listí a kopřivy. Byly
nápomocny při sbírce kovů na střelivo. Válka stála mocnářství mnoho peněz, kterých se císaři nedostávalo. Proto byly po vzoru
Německa vypisovány válečné půjčky. Během roku 1915 byly vypsány 3 válečné půjčky na úrok 5,5 %. V Pohledu bylo upsáno 100
tisíc Kč. Přestože v obci chybělo mnoho mužů, zbylé obyvatelstvo dokázalo ještě v tomto roce polní práce celkem zvládnout. Jen u p.
Bauera ve velkostatku zůstala skoro všecka otava neposečena. Dostal sice na pomoc 20 vojáků od 81. pěšího pluku z Jihlavy, ale
zrovna v těch čtrnácti dnech pršelo, takže vojáci se nemohli uplatnit. To málo, co posekli, stejně pak shnilo. Podzimní práce se stihly
včas. V říjnu 1915 přišli do Pohledu italští uprchlíci, 40 lidí většinou žen a dětí z Tyrol. Ujal se jich p. kaplan Beneš, který jediný uměl
italsky. Ve sbírce bylo pro ně vybráno 100 Kč. Také paní kněžna jim darovala nějaké ošacení. Pohled byl za války mnohonárodnostní.
Běžně se mluvilo česky i německy. Ve velkostatku pracovalo 56 Poláků, v lazaretech byli Maďaři a Rumuni (o lazaretech jsme
podrobně psali v Listech 2/2008) a byli zde i zmínění italští uprchlíci.
Rok 1916 začal smutně novými odvody mužů ve věku 42 – 50 let. Když v únoru narukovali, všude se projevoval nedostatek
mužů. Setrvávaly problémy v zásobování běžnými potřebami. V březnu třeba nebylo 14 dní v Pohledu ani v Něm. Brodě možné
sehnat žádné kuřivo. V dubnu proběhla sbírka na Červený kříž, na vdovy a sirotky po padlých. Vynesla pouze 16 korun (1 kg
hovězího stálo tehdy 6 korun). Lidé hledali útěchu ve víře. Kronika uvádí, že se mnoho lidí denně scházelo ve třídě české školy, kde
se modlili a s průvodem harmonia zpívali mírové písně. Také mše byly hojně navštěvovány. S mnohými vojíny byl v písemném
spojení i místní farář. V dubnu 1916 byly vydány lístky na cukr. Příděl činil na osobu 1 kg na měsíc, ovšem koupit si jej mohli jen lidé,
kteří na to měli peníze. V květnu 1916 byla vypsána 4. válečná půjčka. V červnu se konaly další odvody všech mužů od 18 do 50 let.
V Pohledu jich šlo k odvodu 54 a odvedeno bylo 12. Zdražování dále pokračovalo. 1 kg hovězího stálo již 8 korun, 1 kg česneku 20
korun! Bohatší lidé chodili po vesnicích a vše skupovali a přepláceli. Italští uprchlíci byli přepraveni do baráků ve Štýrsku a na jejich
místo hned přišli uprchlíci z Bukoviny, kterou zabralo Rusko (území Bukoviny je nyní rozděleno mezi Rumunsko a Ukrajinu). Tito
uprchlíci mluvili německy.
Kvůli nedostatku mužů dala Vojenská správa hospodářům na práci válečné zajatce. Rolníci mívali po jednom nebo i dvou. V
Dlouhé Vsi byli Rusové, jinde i Srbové. Zdejší velkostatkář Bauer měl 15 Srbů. Pracovali dobře. Louky prý nebyly nikdy tak dobře
posekány, jako od nich. Ten rok sliboval velice pěknou úrodu, zvláště žita. 5. července o půl čtvrté odpoledne však přišlo krupobití.
Kroupy jako vlašské ořechy nadělaly mnoho škod. Obce Pohled a Bartoušov patřily k nejpostiženějším. 25. září přišla další pohroma,
když musela farnost odevzdat na válečné účely zvony. Jednalo se o 3 zvony z kostela sv. Ondřeje, 2 od sv. Anny a jeden zvonek z
kapličky. Zachráněn byl pouze umíráček. (viz Pohledské listy 3/2008). Na podzim roku 1916 zřídil zdejší nájemce dvora továrnu na
výrobu bramborové moučky, která byla užívána jako náhrada mouky. Připravovala se ovšem z nekvalitních brambor, které podle
faráře „zapáchaly až běda“.
Vánoce 1916 byly velmi teplé, za to v lednu 1917 uhodily kruté mrazy, jakých nebylo pamětníka. 7. dubna napadlo vysoko
sněhu a jarní práce začaly až 26. dubna. Pak následovalo velmi suché jaro a léto. Některé jařiny skoro nevymetaly a zrno bylo velmi
špatné. Byl i nedostatek píce. Pouze žito bylo pěkné a bylo naštěstí dost brambor. V srpnu 1917 vypukla v Pohledu a okolí úplavice.
V Pohledu na ni nakonec zemřeli pouze staří manželé Rázlovi, ale v Dlouhé Vsi si vyžádala 10 obětí. 1. října 1917 byla zřízena školní
kuchyně, která byla umístěna v prádelně na faře. Denně vařila pro školní děti obou škol polévku. Kromě dětí dostávalo polévku i 12
nejchudších místních občanů. Nedostatek píce se na podzim 1917 projevil obrovským nedostatkem mléka. Za práci se často platilo v
naturáliích, kterým dával přednost i farář. Např. pohřeb stál 1 metrák žita. Na podzim 1917 byla vypsána další, již 5. válečná půjčka,
ovšem o tom, zda vůbec v Pohledu někdo ještě nějaké peníze upsal, se již kronika nezmiňuje. Země i armáda byly stále více
vyhladovělé. Uvádí se, že na konci války činila průměrná váha rakouskouherského vojáka 50 kg. Obyvatelstvo muselo odevzdávat
všechno přebytečné obilí i brambory válečnému obilnímu ústavu. Bylo zrekvírováno kovové kostelní náčiní. Nedostatek potravin a
denních potřeb ovšem nebyl tím jediným trápením zbylých obyvatel – většinou žen a dětí. Obrovským stresem pro ně byly i neustálé
obavy o své syny a manžele bojující na frontách. Většinou o nich neměli žádné zprávy. V některých rodinách byl odveden otec i
synové.
Poslední válečná zima byla mírná, což bylo velkým štěstím vzhledem k nedostatku paliva. Žita dobře přezimovala a také
pšenice, která se za války začala v Pohledu více pěstovat. V červnu však přišly velké mrazy a kvetoucí žita byla nenávratně
poškozena. Také brambory v nižších polohách úplně zmrzly. Jinak byla úroda obilí toho roku dosti dobrá, kromě žita. Cena životních
potřeb stále více stoupala. Do Pohledu a okolí jezdila spousta lidí z měst a nabízeli kávu, cukr, boty, látky, petrolej atd. výměnou za
potraviny. Vlaky ani nestačily pojmout všechny cestující. V osobních vagonech bylo mnoho pytlů s bramborami. Na jaře 1918 se
začali vracet zajatci z Ruska, další přišli na podzim a v prosinci pak legionáři. Prvním navrátivším se legionářem byl Krečman.
Vyhlášení samostatnosti bylo českým obyvatelstvem Pohledu přijato s velkou radostí, Němci však byli celí zaražení. Byly
odstraňovány německé nápisy a shazováni císařští orlové. Také byla konána mše svatá za československý stát. V kostele
vyzdobeném prapory a květinami se sešlo množství lidí. Tehdy bylo při mši poprvé zpíváno evangelium a epištola v jazyku českém. O
konci války jsme také psali v čísle 2/2008. Tamtéž si můžete přečíst i o stavbě pomníku obětem války.
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