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Čtvrtletník

20. června 2019

Milí spoluobčané,
dovolte nám na tomto místě pár slov k našim spolkům. Obec všech 9 místních spolků podporuje finančně, materiálně i lidskými
zdroji tak, aby měly dobré podmínky pro svou činnost. To nejdůležitější jsou ale lidé. Lidé, kteří spoustu času věnují činnosti
ve spolcích, ať už vymýšlí a organizují různé akce, na kterých se všichni rádi sejdeme, nebo několikrát týdně trénují, učí a snaží
se něco předat mladším generacím. Nejen nějakou dovednost, ale také smysl pro spolupráci v týmu, nesobeckost, disciplínu…
A toto vše se v Pohledu daří. Důkazem jsou rekordní návštěvnosti u nás pořádaných akcí a obrovské úspěchy v soutěžích.
Gratulujeme dětem z ČČK k postupu na republikové kolo soutěže Mladých zdravotníků. Gratulujeme hasičským týmům k
účasti v krajské soutěži a Péťovi Eisovi k postupu na republikové kolo. Držíme palce! Děkujeme fotbalistům z A týmu za
krásné výkony na novém hřišti, kde divákům rozdávali fotbalovou radost. Gratulujeme Veteránům TJ Sokol Pohled k bronzu
z mistrovství ČR veteránského fotbalu. Velmi si vaší práce vážíme a děkujeme za výtečnou prezentaci obce Pohled.
Všechny spoluobčany zveme na pouťové a svatoanenské dění, užijte si program, který je pro vás připraven. Přejeme vám krásné
léto, příjemnou dovolenou a dětem bezva prázdniny.
Zastupitelstvo obce
◦•● INFOKOUTEK, ANEB CO SE CHYSTÁ V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ ●•◦
● V pátek 21. 6. pořádá SDH Pohled,
letos poprvé na fotbalovém hřišti, pátý
ročník nočního
poháru
v útoku
dospělých.
Přijďte podpořit
naše
hasičské týmy.
● Zasedání zastupitelstva obce Pohled
se koná ve čtvrtek 27. 6. od 18:00
v klubovně hasičské zbrojnice.
● Kontejner na velkoobjemový odpad
bude
přistaven
vedle
kadeřnictví
v Pohledu od pátku 28. 6. od 12:00 hod.
do pondělí 1. 7. do 7:00 hod. Do tohoto
kontejneru patří nábytek, matrace,
koberce, linolea, textilie, boty, lyže,
sáňky, boby, kola, dveře, záchodové
mísy, umyvadla, keramika a podobný
odpad. Nepatří sem stavební suť,
nebezpečné odpady, bioodpad, plasty,
papír nebo odpad, který patří do
směsného komunálního odpadu, a tedy
do klasické popelnice.
● Stále pokračuje sběr starého papíru
pořádaný SRDP, a to vždy první sobotu
v měsíci - tedy 6. 7., 3. 8., 7. 9. před
mateřskou školou od 9:00 do 10:00.
● Mateřská škola v Pohledu bude
v době letních prázdnin otevřena do 4. 7.,
od 8. 7. do 30. 8. 2019 bude provoz
přerušen.

● Bohoslužby u Svaté Anny se
uskuteční na Malou pouť v pátek 26. 7. v
kostele sv. Anny: v 10:00 Mše svatá,
v 16:00 Pobožnost Křížové cesty a v
17:00 Mše svatá; na Velkou pouť v neděli
28. 7. v kostele sv. Anny: v 7:00 Modlitba
posvátného růžence, v 7:30 Mše svatá, v
9:00 Mše svatá, v 10:30 Hlavní mše
svatá a v 15:30 Svátostné požehnání v
kostele sv. Ondřeje.
●
Benefiční
koncert
pořádaný
Římskokatolickou farností Pohled v rámci
Svatoanenské pouti se koná v sobotu 27.
7. od 15:00 v kostele sv. Ondřeje,
výtěžek bude věnován na generální
opravu varhan z poutního kostela sv.
Anny. Srdečně zveme.
● TJ Sokol Pohled srdečně zve na
pouťové taneční zábavy, které se
uskuteční v pátek 26. 7. se skupinou
VINGL a v sobotu 27. 7. se skupinou
BARON beat na pohledském fotbalovém
hřišti. Začátek akcí je vždy v 19:00 hodin.
● TJ Sokol Pohled srdečně zve na
SLAVNOSTNÍ
OTEVŘENÍ
HŘIŠTĚ
v sobotu 27. 7., program je připraven od
12.00 hodin, od 15.00 hodin utkání
starých gard. Více informací uvnitř čísla.
Všechny srdečně zveme!

● V sobotu 27. 7. a v neděli 28. 7. od
8:00 do 17:00 hodin pořádá ČZS tradiční
výstavu
květin
v prostorách
pohledského zámku. Bližší informace
najdete uvnitř čísla, později na plakátech
a ve vývěsce ČZS.
● Divadélko Mrak odehraje svou
pohádku v neděli 28. 7. odpoledne na
zámeckém nádvoří. Bližší informace
později ve vývěskách. Všechny děti,
rodiče i prarodiče jsou srdečně zváni.
● VÝLET pořádaný Sdružením rodičů,
dětí a přátel obce Pohled se uskuteční
31. 8. Můžete navštívit FAJNPARK u
Chlumce nad Cidlinou, více informací
naleznete uvnitř čísla.
● Rybník „KOUPALIŠTĚ“ - obnovená
vodní nádrž – rybník „Koupaliště“ – plní
svůj účel, tj. slouží k zadržování vody v
krajině, jako zdroj požární vody a v
neposlední řadě jako místo k odpočinku a
v horkých letních dnech ke koupání.
● Použité baterie můžete odevzdat na
sběrném místě na obecním úřadu –
v přízemí za vchodovými dveřmi. Odtud
budou předány k recyklaci. DĚKUJEME,
ŽE ŠETŘÍTE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ!

****************************************************************************************************************************
SOUSEDSKÉ POROZUMĚNÍ
V naší obci a místních částech je dlouholetým ustáleným nepsaným pravidlem, že práce při údržbě zahrad sekáním zahradními
sekačkami, křovinořezy a další technikou, stejně jako zpracování dřeva motorovou pilou, cirkulárkou a podobnou technikou, v neděli
neděláme. Ctíme ji totiž jako den klidu, pohody a odpočinku. Občas se však najdou tací, kteří bud z neznalosti, z nedostatku času
nebo z jiných důvodů, toto ustálené pravidlo v naší obci porušují. Vyzýváme je k sousedskému porozumění a tedy k neprovozování
výše zmíněných činností, které opravdu ruší nedělní klid a pohodu v obci. Všem, kteří popsané pravidlo dodržují, velmi děkujeme.
Redakční rada

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

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
Vybrány jsou nejdůležitější projednávané body. Celé usnesení je uveřejněno na úředních deskách obce a zápis je k nahlédnutí na OÚ.
Ze zasedání konaného dne 29. 3. 2019
Zastupitelstvo obce Pohled schválilo:


uzavření Licenční smlouvy o veřejném
provozování
hudebních
děl
VP_2019_18926 mezi Obcí Pohled,
IČO: 00268062, Revoluční 39, 582 21
Pohled (provozovatel)
a OSA –
Ochranný svaz autorský pro práva
k dílům hudebním, z. s., IČO
63839997, Čs. Armády 786/20, 160
56 Praha 6.



hospodaření obce a závěrečný účet
obce Pohled za rok 2018 bez výhrad.



účetní
závěrku
obce
Pohled
sestavenou k 31. 12. 2018, včetně
výsledku hospodaření za rok 2018.



účetní
závěrku
příspěvkové
organizace Mateřská škola Pohled,
IČO 71000496, Zámecká 91, 582 21
Pohled, sestavenou k 31. 12. 2018.





organizace obce – Mateřské školy
o realizaci akce „Oprava místních
Pohled za první čtvrtletí roku 2019.
komunikací
v obci“
firmou
SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO Zastupitelstvo obce Pohled rozhodlo:
48035599, Pražská tř. 495/58, 370 04
 o realizaci akce „Oprava obecního
České Budějovice, odštěpný závod
úřadu v Pohledu – IV. etapa“ firmou
Dopravní stavby VÝCHOD, K Silu
TRITON MALBA spol. s r.o., IČO
1143, 393 01 Pelhřimov.
25277669, Bělohradská 119, 580 01
Zastupitelstvo obce Pohled vzalo na
Havlíčkův Brod.
vědomí:


 o realizaci projektových dokumentací
uzavření starostou obce Smlouvy o
na veřejné osvětlení v ulici Nádražní a
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
v ulici Lihovarská firmou Osvětlení a
16010-049848 mezi Obcí Pohled,
energetické systémy a.s., IČO:
IČO: 00268062, Revoluční 39, 582 21
25088092, Novodvorská 1010/14, 142
Pohled (obtížený), Ředitelstvím silnic
00 Praha.
a dálnic ČR, IČO 65993390, Na
Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, Zastupitelstvo obce Pohled vzalo na
Nusle
(stavebník)
a
Českou vědomí:
telekomunikační infrastrukturou, a.s.,
 uzavření starostou obce Smlouvy o
IČO 04084063, Olšanská 2681/6, 130
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
00 Praha 3, Žižkov (oprávněný) na
OM 452/2019 mezi Obcí Pohled, IČO:
akci „I/19 Simtany – směrová úprava
00268062, Revoluční 39, 582 21
trasy“.
Pohled (budoucí oprávněný) a Krajem
Vysočina, IČO: 708 90 749, Žižkova
Rozpočtové opatření č. 1/2019.
57, 587 33 Jihlava (budoucí povinný),
na akci „Pohled – vodovod Nad Tratí“.

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o

užití,
implementaci
a
provozní
podpoře informačního systému Helios
Fenix č. F-10-00985, mezi Obcí
Pohled, IČO: 00268062, Revoluční Ze zasedání konaného dne 28. 5. 2019
39, 582 21 Pohled (objednatel) a
Zastupitelstvo obce Pohled schválilo:
Asseco
Solutions,
a.s.,
IČO
64949541, Zelený pruh 1560/99, 140
 pronájem pozemků ve vlastnictví
02 Praha 4 (zhotovitel).
Obce Pohled,
IČO:
00268062,
Revoluční
39,
582
21
Pohled
 Rozpočtové opatření č. 2/2019.
(pronajímatel), zapsaných na LV
Zastupitelstvo obce Pohled rozhodlo:
10001 u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu,
katastrální
pracoviště
 nabýt úplatně do vlastnictví obce
Havlíčkův Brod: p.č. 1, p.č. 6/1, p.č.
pozemek p. č. 647/12 o výměře 140
7/1, p.č. 7/2, p.č. st. 13, p.č. 25/1, p.č.
m 2,
ostatní
plocha,
ostatní
27/14 a p.č. 26, v k.ú. Simtany a
komunikace v k. ú. Pohled, od
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO:
soukromé osoby, za dohodnutou
65993390, Na Pankráci 56, 145 05
kupní cenu 7 000 Kč.
Praha 4 (nájemce), a dále schválilo
 o odstranění stavby skleníku na
nájemní smlouvu č. 12MP-002911.
pozemku p. č. st. 137, o výměře
2

Příkazní smlouvu mezi Obcí Pohled,
115m , zastavěná plocha a nádvoří,
IČO: 00268062, Revoluční 39, 582 21
zbořeniště, v k. ú. Pohled.
Pohled (příkazce) a společností
 o výběru nejvhodnější nabídky
Eurotender s.r.o., IČO: 27068111,
uchazeče na veřejnou zakázku
Jiřího nám. 4, 290 01 Poděbrady
„Zpracování Územního plánu obce
(příkazník) na výkon organizačního
Pohled“, jehož nabídka byla podle
zajištění zadávacího řízení veřejné
hodnotících kritérií a v souladu
zakázky na stavební práce na akci
s doporučením
hodnotící
komise
„Výstavba
kanalizace,
ČOV
a
vyhodnocena
jako
nejvýhodnější
vodovodu v obci Pohled“.
s nabídkovou cenou 212 000 Kč vč.
 hospodaření a plnění rozpočtu obce
DPH, a to uchazeče firmy 2M projekt,
Pohled za první čtvrtletí roku 2019 a
s.r.o., IČO 06533060, Nad Žlábkem
rozbor
hospodaření
příspěvkové
3935, 580 01 Havlíčkův Brod.



uzavření starostou obce Smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene - služebnosti inženýrské sítě
S 11332/2019-SŽDC-OŘ
BNO-NT
mezi Obcí Pohled, IČO: 00268062,
Revoluční 39, 582 21 Pohled (budoucí
oprávněný) a Správou železniční a
dopravní cesty, státní organizací, IČO:
709 94 234, Dlážděná 1003/7, 110 00
Praha 1 – Nové Město (budoucí
povinný), na akci „Pohled – vodovod
Nad Tratí“.



Rozpočtové opatření č. 4/2019.



Podnět soukromé osoby, ze dne 15.
1. 2019, č.j. 41/19; Žádost o vyjádření
a poskytnutí dokladů Ministerstva
vnitra ČR, odboru veřejné správy,
dozoru a kontroly, náměstí Hrdinů
1634/3, 140 21 Praha 4, ze dne 25. 2.
2019, č.j. 101/19 a výsledek šetření
Ministerstva vnitra ČR, ze dne 3. 4.
2019, č.j. 134/19.



Námitku
proti
rozhodnutí
Zastupitelstva obce Pohled v bodu č.
3b Usnesení č. 2/19 ze Zasedání
Zastupitelstva obce Pohled konaného
29.3.2019,
podanou
soukromou
osobou, dne 10. 5. 2019, č.j. 176/19.

◦•● CO NOVÉHO V OBCI ●•◦
PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY OBCE
Obec v současné době realizuje nebo připravuje k realizaci tyto
projekty:
● Stavebněhistorický průzkum kulturní památky – fary v Pohledu,
který bude podkladem pro rozhodování obce o další rekonstrukci
objektu a jeho následném využití. Dokončení je plánováno do
konce září 2019. Akce je financována z dotace Kraje Vysočina a
z prostředků obce.
● Dopravní automobil pro JSDH Pohled – proběhlo výběrové
řízení na dodavatele nové 9ti místné dodávky, po schválení
zastupitelstvem obce bude vozidlo objednáno. Termín dodání je
do konce roku 2019. Akce je financována z dotace Ministerstva
vnitra ČR, Kraje Vysočina a z prostředků obce.
● Oprava budovy OÚ, IV. etapa – oprava fasády. Práce by měly
být dokončeny nejdéle v červenci 2019. Projekt je financován z
dotace Kraje Vysočina a z prostředků obce.
● Územní plán obce Pohled – byly zahájeny projektové práce
firmou 2M projekt s.r.o., Havl. Brod, financováno z dotace Kraje
Vysočina a z prostředků obce.
● Vodovod Pohled Nad Tratí – bylo zahájeno společné územní a
stavební řízení a územní řízení o přípojkách vodovodu. Projekt je
financován z prostředků Kraje Vysočina a prostředků obce.
● Vodovod Pohled – obec stále čeká na rozhodnutí o zařazení
akce do Programu 129 300 Ministerstva zemědělství ČR.

POUŤ U SVATÉ ANNY
Pouť u Svaté Anny se bude konat v pátek 26. 7. – Malá pouť,
v sobotu 27. 7. a v neděli 28. 7. – Velká pouť na tradičním místě
u Svaté Anny u Pohledu. Parkování ve všech dnech zajištěno.

UMÍSTĚNÍ V ANKETĚ ZLATÁ JEŘABINA 2018
Letos se obec Pohled znovu zúčastnila ankety Kraje Vysočina
Zlatá jeřabina. Stejně jako v předchozích letech soutěžila
v kategorii Péče o kulturní dědictví, do které byla nominována
s počinem Restaurování objevené výmalby v kapli Panny Marie

v Simtanech. Z třiceti projektů skončil Pohled na 18. místě, když
získal 63 hlasů. Děkujeme všem, kteří hlasováním naši kapličku
podpořili! Letos zvítězila obnova báně věže kostela sv. Petra a
sv. Pavla v Puklicích (869 hlasů), následovalo zrestaurované
renesanční arkádové nádvoří zámku v Náměšti nad Oslavou
(603 hlasů) a obnovený hradní kamenný most v Ledči nad
Sázavou (385 hlasů). Čestné uznání náměstkyně hejtmana Jany
Fischerové získala obnova Rezidence Veliš ve Žďáru nad
Sázavou – restaurátorské práce tam prováděl akd. mal. Pavel
Procházka, který „má na svědomí“ také obnovení výmalby
v Simtanské kapličce!

AKCE ČISTÁ VYSOČINA 2019, ČISTÁ ŘEKA SÁZAVA
Obec Pohled se zapojila do 11. ročníku akce Čistá Vysočina
v termínu od 8. do 21. 4., zaměřené na úklid odpadků v okolí
silnice I/34 a I/19, silnice III. třídy do Dlouhé Vsi, na katastrálních
územích Pohled a Simtany. Akce se účastnili členové spolků TJ
Sokol, SDH, SRDP, MS, ČČK, ČZS a tradičně občané Simtan.
Akce se zúčastnilo 33 dětí a 46 dospělých, kteří sesbírali 18
pytlů plastů a 21 pytlů směsného odpadu.
V rámci akce Čistá řeka Sázava uklízelo břehy řeky 12 dětí a 8
dospělých, posbírali 4 pytle plastů a 8 pytlů směsného odpadu.
Odvoz odpadků zajistila Krajská správa a údržba silnic Havlíčkův
Brod. Obec děkuje zúčastněným členům spolků a občanům za
účast v akci zaměřené na zlepšení životního prostředí v obci.

OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI
ZO rozhodlo o opravách místních komunikací v obci, práce
provedla f. SWIETELSKY a jednalo se o pokládku nových
asfaltobetonových povrchů: Sv. Anna – sjezd na samoty a 80 m
úsek v lese; Rouštany – úprava sjezdu k „drůbežárně“; Pohled –
parkoviště u hřbitova a sjezdy k hasičské zbrojnici a skladu obce.
Celkové náklady byly ve výši 676 184 Kč a zcela je hradila obec.

****************************************************************************************************************************
◦•● VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ NAROZENÝCH V R. 2018 ●•◦
V sobotu 6. 4. 2019 se v klubovně hasičské zbrojnice uskutečnilo
vítání nových občánků obce Pohled narozených v roce 2018. Letos
vítal 3 nové občánky starosta Ing. Milan Klement. S krátkým
recitačním programem vystoupily členky dramatického kroužku
Pokustón, které musely narychlo zastoupit děti z mateřské školy
nakažené neštovicemi, a flétnistky. I letos obdrželi rodiče malý
finanční příspěvek, maminky hezkou kytičku a dětičky krásnou
klasickou dřevěnou hračku.
Vlevo nahoře: manželé Janka a Luboš Krčálovi s dcerou
Aničkou
Vlevo dole: Anetka Sadílková s tatínkem Petrem a maminkou
Markétou Sochorovou
Vpravo dole: Matěj Petr s tatínkem Martinem a maminkou
Ivetou Polzerovou.

****************************************************************************************************************************
◦•● ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY ●•◦
● Měsíc duben jsme započali hudebním pořadem, ve kterém
byly děti hravou formou seznámeny s hudebním skladatelem
Antonínem Dvořákem, s jeho životem a skladbami.
● Jako již několik let, tradičně děti jezdí opět do plaveckého
bazénu, kde se zdokonalují v plavání.
● V jarních měsících jsme se také potýkali s neštovicemi a díky
nim jsme se bohužel nemohli zúčastnit vítání občánků. Občánky
za nás ale uvítali Leonka a Šárka a my jim tak touto cestou moc
děkujeme.
● Neslyšící, to bylo další téma v tomto měsíci... A o tom, jaké to
je a jak je lidem, kteří neslyší, nám přijela povyprávět paní
Kohoutová. Dětem dovezla ukázat naslouchátka, různé
pomůcky a děti měly možnost se s nimi seznámit i si vyzkoušet.
Děti se také seznámily se znakovou řečí a naučily se malou
krátkou básničku ve znakové řeči.
● Dospělí dětem a výtvarná výstava byla další naší aktivitou,
které se děti účastnily se svými výtvarnými pracemi –
princeznami a pohádkovými draky a knížkami, každé dítě

dostalo za odměnu vstupenku zdarma na pohádku, jako
poděkování za účast .
● Výtvarné práce také děti vystavovaly v rámci Velikonoční
výstavy na zámku v Pohledu, část vystavovaných prací bude
zdobit ještě výstavu květin o prázdninách.
● V květnu probíhal zápis do naší MŠ a bylo přijato 7 dětí.
Školní rok ukončí 9 dětí a budou chodit do okolních základních
škol.
● Letošní výlet do ZOO v Jihlavě nám ohrožovalo počasí.
Pršelo a tak jsme tajně doufali a „objednávali“ lepší počasí,
které nakonec bylo, a výlet jsme si užili.
● Na den dětí jsme se vypravili do Přibyslavi, za hudebním
pořadem. V mateřské škole potom na děti čekal malý balíček,
nejen se sladkostmi od rodičů - děkujeme i jim touto cestou za
drobnosti .
● Poslední aktivitou v tomto školním roce bude překvapení pro
děti... ale to teď prozrazovat nebudeme... to až příště .
S přáním pěkného léta Leona Čermáková

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

◦•● Z POHLEDSKÉ FARNOSTI ●•◦
Římskokatolická farnost
v Pohledu pořádá v rámci
Svatoanenské
pouti
benefiční
koncert.
Výtěžek
z dobrovolného vstupného bude věnován na generální
rekonstrukci varhan poutního kostela sv. Anny, která právě
probíhá. Přijďte v sobotu 27. 7. v 15.00 hodin do kostela sv.
Ondřeje v Pohledu a finančně podpořte opravu krásného
nástroje. Odměnou Vám bude jistě pěkný kulturní zážitek.
Účinkovat budou: Iva Schlosserová - sboristka Národního
divadla v Brně, soprán; Miroslava Smékalová - vedoucí
chrámového sboru Fons , varhanní doprovod; František Petr koncertní varhaník, varhany.
Varhany v poutním kostele sv. Anny jsou původním královským
nástrojem, který doprovázel bohoslužby po téměř 250 let.
Varhany se dochovaly relativně v úplnosti, jak je v 2. pol. 18.
stol. postavil pozoruhodný varhanář Vojtěch Schreyer. Tvoří je 6
píšťalových sad - tzv. rejstříků - po 45 tónech ovládaných
klaviaturou - manuálem. Nástroj doplňuje 12 dřevěných,
květinovými motivy dekorovaných, basových píšťal ovládaných
nohama - tzv. pedálem. Zdrojem vzduchu je původní dvojice
klínových měchů poháněná střídavým tahem dvou řemenů.
Skříň zdobená zlacenými řezbami a zeleným mramorováním tak
ukrývá přes 300 píšťal - převážně cínových, dále pak rozvody
vzduchu a složitý systém zásuvek, ventilů a traktur - a to vše na
půdorysu cca dvou metrů čtverečných.

V posledních letech se projevovalo stále více, jak se na nástroji
podepsal zub času v podobě červotoče i nedostatečné odborné
údržby. Navrátit varhanám krásu i spolehlivou funkčnost může
pouze náročná rekonstrukce založená na pečlivé ruční práci a
původních materiálech. Celkové náklady na obnovu skříně i
stroje uvnitř byly předběžně odhadnuty na částku přesahující
2,5 mil. Kč.
V minulém roce proběhla demontáž a převoz nástroje do dílen
renomovaných restaurátorů Dalibora Michka a Jana Macha,
následovalo očištění jeho částí, impregnace proti biologickým
škůdcům a jejich zpevnění pryskyřicí. V letošním roce by měla
být realizována první etapa restaurování varhan za podpory
Kraje Vysočina, Obce Pohled a Biskupství Královéhradeckého.
Dotace jmenovaných institucí by měly pokrýt přes polovinu
nákladů z částky 670 tis. Kč. Pohledská farnost tak musí pro
letošek získat z vlastních zdrojů 268 tisíc Kč. To je částka
přesahující možnosti komunity 35 věřících, a tak se obracíme
na každého, kdy by jakýmkoli příspěvkem byl ochoten pomoci,
např. v podobě adopce jednotlivých píšťal. Věříme, že pokud se
společnými silami dílo podaří, přispějí opravené varhany ke cti
poutního kostela a jeho budovatelů, kultivaci našich životů a v
neposlední řadě ke slávě Boží...
Jan Novotný ml.
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◦•● Z ČINNOSTI SPOLKŮ ●•◦
TJ SOKOL POHLED
Ze sokolího hnízda
● Od posledního článku se toho v našem
sokolím hnízdě moc nového neudálo
(myšleno v mimosportovním úseku).
Všechnu energii směřujeme nyní do příprav
tradiční pouťové zábavy a Slavnostního
otevření fotbalového hřiště.
Po sportovní stránce se našim týmům dařilo.
Dorostenci, ač byla jejich tréninková morálka hrozivá, odehráli
některé zápasy se ctí, ale v některých totálně propadli. Skončili
na posledním místě, viz tabulka.
Od nové sezóny budou hrát Okresní soutěž dorostu 7+1
Do mužů přechází Jiří Ranecký.

CELKOVÁ
TABULKA/Tým

Z

V

R

P

Skóre B

+/-

1. Velký Beranov

18 17

1

0

2. Pacov

18 12

1

5

100:16 52
81:37

37

0
0

3. Telč

18 12

1

5

72:39

37

0

4. Rantířov

18 12

0

6

67:30

36

0

5. Přibyslav

18 11

0

7

102:45 33

0

6. Měřín

18

7

2

9

43:55

23

0

7. Polná B/Věžnice

18

7

1

10

40:57

22

0

8. Počátky/Žirovnice

18

4

2

12

31:69

14

0

9. Kamenice nad Lipou

18

1

2

15

27:95

5

0

10. Pohled/Česká Bělá⇩

18

1

2

15 26:146

5

0

Ačko začalo jarní sezonu remízou s Lípou. Od té doby kluci
nepoznali hořkost porážky až do utkání s Novým Rychnovem
CELKOVÁ TABULKA/Tým

Z

V

R

P

Skóre

B

+/-

1. TJ Sokol Rozsochatec

26 20

3

3

84:50

63

24

2. Start Nový Rychnov

26 19

1

6

85:40

58

19

3. TJ Podyjí Černíč

26 17

4

5

83:45

55

16

4. TJ Sokol Pohled

26 16

2

8

91:48

50

11

5. Sklo Bohemia Ant. Důl

26 12

2

12

72:70

38

-1

6. FC Slovan Havl. Brod C

26

9

7

10

73:79

34

-5

7. TJ Sokol Lučice

26

9

4

13

57:60

31

-8

8. Tatran Ždírec n. D. B

26

9

4

13

54:57

31

-8

9. TJ Tis

26

9

4

13

48:68

31

-8

10. FC Chotěboř B

26

9

3

14

47:60

30

-9

11. Sokol Lípa

26

8

5

13

41:59

29 -10

12. TJ Sokol Havl. Borová

26

8

5

13

39:62

29 -10

13. SK Habry

26

6

5

15

42:74

23 -16

14. TJ Šmolovy

26

5

3

18

30:74

18 -21

8. Výběr Kolín (Středočeský KFS)
9. SC Radotín (Pražský KFS)
10. FK Slavoj Žatec (Ústecký KFS)
11. FK SK Bosonohy (Jihomoravský KFS)
12. SK Slaný (Středočeský KFS)
13. FC Nový Hradec (Královéhradecký KFS)
14. 1.FK Spartak Kaplice (Jihočeský KFS)
15. SK CAMEL Jablonec nad Nisou (Liberecký KFS)
16. Výběr Kladno (Středočeský KFS)
Nejlepší hráč: Miroslav Křikava (FK Bohemia Světlá n.
Sázavou)
Nejlepší střelec: Petr Vladyka, Zdeněk Dostál (SK Lázně
Bohdaneč) – 6 branek
Nejlepší brankář: Pavel Ešner (FC Slavia Karlovy Vary)
Nejzkušenější hráč: Pavel Nevečeřal (SK Lázně Bohdaneč) –
ročník narození 1952

1:3. Jinak se našim hráčům dařilo výborně a střelci v čele s
Markem Drlíkem (18 gólů) se činili na jedničku. Soupeři se báli k
nám jezdit a už cestou k utkání prohrávali 2:0, jaký měli strach.
Vítězství 9:4 s Havlíčkovým Brodem, 7:1 se suverénem a
vítězem skupiny Rozsochatcem nebo poslední utkání s
postupující Černíčí 5:0 je toho důkazem. Všichni si přejeme, aby
nastolený trend pokračoval i v nadcházející sezoně.
Poslední utkání sezony bylo i posledním zápasem pro Petra
Laviho Tolju Slanaře, který se vrací do Havlíčkova Brodu.
Doufáme, že toto je jediný odchod, a nyní se pracuje i na
příchodu některých nových i staronových hráčů.
Stará garda - Veteráni se zúčastnili krajského veteránského
turnaje, který se konal v Polné. Zde skončili na 3. místě a
postoupili do republikového finále, které se konalo ve Slaném.
Zde naši borci skončili na výborném 3. místě. Gratulujeme a
děkujeme za výtečnou prezentaci obce a našeho klubu.
Zápasy:
Karlovy Vary – Pohled 2:2
Radotín – Pohled 0:2
Kaplice – Pohled 2:2
Čtvrtfinále:
Polanka Ostr. – Pohled 1:2
Semifinále:
Pohled – Světlá n. S. 1:2
O 3 místo:
Pohled – Karlovy Vary 4:1.
Pořadí týmů:
1. FK Bohemia Světlá nad Sázavou (KFS Vysočina)
2. SK Lázně Bohdaneč (Pardubický KFS)
3. TJ Sokol Pohled (KFS Vysočina)

Pouťové dění
● Od pátku občerstvení u Sv. Anny na tradičním místě.
● Pátek - od 19 hodin pouťová zábava se skupinou Vingl v
areálu hřiště.
● Sobota - od cca 12 hodin začíná program Slavnostního
otevření hřiště. Vrcholem bude utkání starých gard TJ Sokol
Pohled a Bohemians Praha.
● Sobota - od 19 hodin pouťová zábava se skupinou Baron Beat
Všichni jste srdečně zváni.
Jan Růžička, ml.

Horní řada: Sehnal Radim, Sysel Petr, Mach Petr, Strašil Martin,
Polák Jiří, Krpálek Miroslav, Siebunbirger Petr, Sobotka Petr
Dolní řada: Šikner Lukáš, Sobotka Karel, Krčál Miloš, Ružička
František, Kunášek Milan, Moučka Jan
4. FC Slavia Karlovy Vary (Karlovarský KFS)
5. FK SK Polanka nad Odrou (Moravskoslezský KFS)
6. Arrows Hradec Králové (Královéhradecký KFS)
7. TJ Sokol Plumlov (Olomoucký KFS)

JARO U HASIČŮ
● I letos začnu článek největším
sportovním úspěchem nejen letošního
jara, ale celé historie našeho sboru. Petr
Eis si skvělým prvenstvím v krajském
kole zajistil postup na Mistrovství ČR
dorostu v požárním sportu v kategorii
dorostenci jednotlivci. V této kategorii

se soutěží ve třech disciplínách – běh 100 m s překážkami,
dvojboj a test v oblasti PO, přičemž na okresním kole se
započítává ještě výsledek podzimního Závodu požárnické
všestrannosti. Za sebe, Pohled, havlíčkobrodský okres i celý
Kraj Vysočina bude Péťa bojovat v pátek 5. července na
atletickém stadionu ve Svitavách.
● Jaro jsme tradičně začali pracovně. Sbírali jsme odpadky při
akcích Čistá Vysočina a Čistá Sázava a jedno odpoledne jsme
věnovali sběru kamení.
● Soutěžní družstva, zejména dětská, poctivě trénovala celou
zimu. V jarních měsících děti přesunuly své tréninky na
prostranství uprostřed obce, ženy, muži a dorost na nově
vybudovanou dráhu na fotbalovém hřišti.
● Na začátku května se děti i dospělí vrhli do proudu soutěží.
Dětem začala soutěžní sezóna obvodovým kolem v Dolní
Krupé, kde nás reprezentovalo jedno družstvo v kategorii
mladších a jedno družstvo v kategorii starších. Mladší s
přehledem vyhráli, čímž si zajistili postup na okresní kolo v
Havlíčkově Brodě. Tam si bohužel tak trochu vybrali smolný den
a zbyla na ně nepopulární bramborová medaile. O tom, jak se
vedlo starším, se dozvíte v jiném článku. První dvě kola už má
za sebou i dětská liga aneb Havlíčkobrodské turné mladých
hasičů v požárním útoku. Hned na začátku je vidět, že spousta
týmů se na letošek pečlivě připravila. Uspět v silné konkurenci
bude velmi těžké.
Na postupových soutěžích dorostu jsme měli i dvojnásobné
zastoupení v kategorii dorostenek. Leona Pátková obsadila
krásné 3. místo na okresním kole, Eliška Jůzlová si odtud
odvezla stříbrnou medaili a postup na krajské kolo, které se
letos konalo v Chotěboři. Zde v konkurenci deseti nejlepších v
Kraji Vysočina skončila na pěkném 6. místě.
● Svou okrskovou soutěž za sebou mají i dospělí. Z Dlouhé Vsi
si ženy přivezly 2. místo z 5 týmů a muži 5. místo z 15 týmů.
Veteránům nad 40 let se starou mašinou „osmičkou“ se letos
moc nedařilo, zbyla na ně čtvrtá příčka.
● Rozjetý je už i další ročník HB Rebel ligy, necháme se
překvapit, jak se bude letošní sezona vyvíjet.
● Postup do krajského kola se podařil i ve výtvarné soutěži
Požární ochrana očima dětí. Lukáš Veverka získal stejně jako
vloni 3. místo v okresním kole a jeho obrázek tak postoupil do
souboje nejlepších krajských hasičských výtvorů.
● A co nás čeká v nejbližší době? V pátek 21. června
pořádáme již pátý ročník nočního poháru v útoku
dospělých, letos poprvé na fotbalovém hřišti. Přijměte tedy
naše pozvání a přijďte fandit našim týmům na novou
soutěžní dráhu. Občerstvení zajištěno.
● Děti si potom budou užívat zasloužené prázdniny, dorost a
dospělí se budou zúčastňovat HB Rebel ligy v průběhu celého
léta. O pouti se tradičně postaráme o parkování v blízkosti
areálu u Svaté Anny.
● Svůj příspěvek zakončím poděkováním firmě Českomoravský
štěrk, a.s. za dovoz vody na požární útok, Obci Pohled za
spolupráci a poskytnutí prostoru pro tréninky, TJ Sokol Pohled
za spolupráci, Zámku Pohled za poskytnutí prostorů pro
tréninky a všem našim fanouškům a příznivcům
Za všechny hasiče přeju dětem hezké prázdniny a dospělým
příjemné léto.
Aneta Kudlová

je za námi další ročník hry Plamen, ročník 2018/2019.
Vše odstartoval Závod požárnické všestrannosti 6. října 2018 na
domácí půdě v areálu Sv. Anny. Celkovým vítězstvím jsme si
zajistili nejlepší pozici do jara.
Jarní část hry Plamen začala 4. května 2019 v Dolní Krupé. V
napínavém souboji s Českou Bělou jsme soutěž vyhráli a
postoupili do okresního kola, které se konalo 25. května na
Dukle v Havlíčkově Brodě. Soptíci předvedli perfektní výkon a
kromě požárních dvojic, kde skončili na druhém místě, ostatní
disciplíny vyhráli a s přehledem postoupili na kraj.
Tomu jsme přizpůsobili tréninky, které jsme měli několikrát
týdně. Je obdivuhodné, jak děti vše dokázaly skloubit se školou,
ostatními koníčky a zájmy.
A pak přišla sobota 8. června. Krajské kolo v Chotěboři. 10
nejlepších družstev z Vysočiny.
Začali jsme Závodem požárnické všestrannosti. Na start se
postavilo 14 hlídek. 3. místo na úvod a třetí nejlepší běžecký
čas na trati. Následovala štafeta CTIF – 7. místo, poté požární
dvojice a čas 53,57 s. Nepamatuji se, že bychom dali někdy
lepší čas – 3. místo. A pak přišla štafeta 4 x 60 m. Každý tým si
musí vybrat v nějaké disciplíně slabší chvilku. A ta přišla ve
štafetě. V prvním rozběhu neplatný pokus, druhý už vyšel.
Bohužel až 9. místo. Museli jsme to rychle hodit za hlavu a
připravit se na útok CTIF. A možná tento nezdar Soptíky
vybičoval k tomu, co pak předvedli. První pokus 60,76 s. A
druhý. Časomíra se zastavila na 56,85 s. Historicky nejlepší
čas. V roce 2016 jsme na kraji zaběhli útok CTIF na 2. místě s
časem 58,39 s. Letos to stačilo „pouze“ na 6. místo. Poslední
disciplína byl požární útok. Vítr foukal proti. Nám se podařilo
naplnit terče za 23,85 s a zakončit soutěž 4. místem v útoku.
Celkem jsme nasbírali 32 bodů a vybojovali krásné 6. místo.
Na závěr bych chtěl poděkovat panu Krpálkovi za trénování
Soptíků ve střelbě, panu Málkovi z HZS Havlíčkův Brod, který
nám převazuje hadice a poskytuje další servis, panu Teclovi st.
za servis džberovek, panu Zázvorkovi, který zapůjčuje
prostranství na tréninky, lomu Pohled za dovoz vody na nácviky.
Poděkování patří rodičům dětí, fanouškům, sponzorům, SDH
Pohled a hlavně Obci, která nám poskytuje zázemí na tréninky,
zapůjčuje vzduchovky a podporuje nás i finančně.
A úplně nejvíc našim Soptíkům. Jsem na ně náležitě hrdý.
Děkuji za krásný zážitek.
Jiří Tecl
Vážení spoluobčané, kritici a pomlouvači,
opravdu si myslíte, že se v Pohledu NIC nedělá? Jen se bourá,
ničí historie a nectí práce našich předků?
Jsem opačného názoru, hodnocení nechám na vás.
Zaměřím se na spolkovou činnost. Jak je možné, že z malé
vesnice, kde se „nic nedělá“, máme několikanásobné
zastoupení na mistrovstvích republiky (ČČK, veteráni Sokol
Pohled, hasiči)? To je odměna za to „nicnedělání“, za spousty
hodin dobrovolné práce a tréninků – někdy v „polních“
podmínkách.
Važme si práce lidí ze všech spolků, kteří to, často na úkor
vlastních rodin, pro nás všechny dělají.
Kdo máte zájem, nebojte se přijít jakkoli pomoci.
Děkuji.
Jiří Farka, starosta SDH Pohled

HRA PLAMEN
Starší Soptíci, rodiče a naši příznivci,

POKUSTÓN – DĚTSKÝ DRAMATICKÝ KROUŽEK
● 24. 3. 2019 jsme se s dětmi i některými rodiči rozjeli do Prahy do divadla Hybernia na pohádku Alenka v říši zázraků. Před
představením jsme se prošli po Václavském náměstí, inscenace pak začala ve 14:00 hodin. Děti si užily výkony herců i nevšední
zpracování samotné hry a kostýmů. Pak jsme si o představení povídali, celé jej rozebrali, uvědomili si všechny složky divadelní práce
- její náročnost a realizační proces, kterým prochází každý text, než jej herci hrají, a my diváci jej vidíme jako hotovou inscenaci.
● 6. 4. 2019 se uskutečnilo vítání občánků. Zde měli hudební i recitační vystoupení někteří z našich členů.
● O víkendu 4. 5. 2019 a 5. 5. 2019 se jako každý rok konala Pohádková divadelní přehlídka Dospělí dětem v Havlíčkově Brodě. I
tento rok nám bylo umožněno pořádajícím souborem A-divadlo Havlíčkův Brod, vyslat některé naše členy, aby zasedli v odborné
dětské porotě a podíleli se tak na hodnocení jednotlivých představení. Ostatní členové kroužku obdrželi volnou vstupenku a tak mohli
vidět libovolný počet představení, která se tento víkend odehrála.
● Na konci května jsme pořádnou oslavou ukončili letošní úspěšnou sezónu, ale nezoufejte! Po prázdninách se vracíme znovu do
práce a vy se můžete těšit na nová vystoupení, na kterých již pracujeme.
● Dramatický kroužek vám všem přeje krásné prázdniny a hodně zážitků.
Eva Hejkalová

NOČNÍ POHÁDKOVÝ LES
V sobotu 18. května, přesně ve 20.30 h., se poprvé otevřela brána Nočního pohádkového lesa. Trasa byla vytyčena v parku u
místního zámku. Pohádkové bytosti svá stanoviště
obsadily tak, aby ctili atmosféru místa i noční náladu
parku. Trasa i jednotlivé zastávky byly osvětleny
svíčkami, loučemi, lucerničkami, lucernami, zkrátka
vším, co dávalo světlo. Cesta trvala téměř hodinku a za
tu chvíli účastníci potkali přes dvacet pohádkových,
strašidelných i hororových bytostí, které dětem zadávaly
úkoly.
Konečně se zrealizoval sen všech členů POKUSu a to,
co jsme vymýšleli přes rok, nabylo reálné podoby. Již
několik let jsme si pohrávali s myšlenkou, jaké by to
bylo, kdyby se uspořádal pohádkový les - večer. Rok
předem jsme si vyhlédli termín, a pak nápady začaly
dostávat skutečnou podobu. Všichni jsme chtěli, aby
tato akce byla unikátní a jako vždy precizně
zorganizovaná. Vždy, když začíná něco nového, je to
sázka do loterie, proto jsme se báli počasí – aby nebyla
moc zima nebo aby nepršelo. Také jsme si absolutně
nedokázali představit, jaká bude návštěvnost. Vždycky
se pořadatel bojí, aby nezůstal v přesilovce…
V den D jsme vytyčili trasu a zabydleli park…. pak přišly
minuty nejistoty a nakonec překvapení… Počasí bylo
ideální, jeden z teplých večerů, kterých v květnu bylo poskrovnu. Když z kostelní věže odbila osmá hodina večerní, začali se scházet
první odvážlivci, během další chvilky se začala sjíždět auta a před půl devátou stála před startem dlouhá fronta dětí i dospělých,
místních i z okolí.
Všichni pořadatelé jsme byli moc příjemně překvapení zájmem o dobrodružství, a tak se odstartovalo. Nikdo z účastníků netušil, co
se bude dít, kdo kde na koho čeká a co noční les
obnáší. Účinkující při vymýšlení svých stanovišť
opravdu dávali volnost své fantazii, a tak mnohdy
ponurým
místům
dominovaly
postavy
ve
vykrášlených kostýmech a jejich jedinečnost
dotvářely kulisy, které by nikdo nečekal. Noční
obloha u princezny Večernice lákala svým světlem
již na dálku; barokní děva ležela na opravdových
marách a před ní stála její vlastní duše ve sporém
světle svící; svítící křídla u nočních motýlů
dokreslovala magii noci; tajemná atmosféra
panovala u divoženek a bludiček; kolem zámeckého
rybníčku rozsvěcené lampičky a kvákající žáby
dotvářely pohádkovou tmu a vodníkovi dodávaly na
důležitosti, protože všechny žáby dokázal zkrotit
jediným dupnutím; upíři zdramatizovali cestu;
bezhlavý rytíř a Bílá paní vystoupili z tajemných zdí
zámku jen tento večer…. A mnohé další záhadné i
krásné postavy potkali odvážlivci, kteří vstoupili do
unikátního světa fantazie a pohádky.
Plní dojmů, zážitků, nadšení, spokojenosti - tak docházeli velcí i malí návštěvníci do cíle, kde si vyzvedli Diplomy za statečnost.
My, účinkující a zároveň pořádající POKUSáci, jsme byli šťastní, že vyšlo počasí a že naše akce vzbudila tak skvělý ohlas. Rádi
bychom poděkovali touto cestou všem, kteří nám pomohli Noční les zorganizovat – především Zámku Pohled za poskytnutí pozemku,
Obecnímu úřadu v Pohledu, SRPD, SDH, Smíšenému obchodu U Hladíků a všem zainteresovaným slovem či činem za vstřícnost a
pomoc.
POKUS

SRDP OBCE POHLED
BESEDA
„Naši občané v misích Armády ČR“ měla své pokračování 23.
3. Klubovna byla obsazená a poutavé a zajímavé vyprávění
nás zaneslo tentokrát do Afganistánu a Mali. Vybrané
dobrovolné vstupné praporčík Tomáš Kotouč a četař Miroslav
Krpálek věnovali našemu spolku na činnost pro děti.
Děkujeme!
PEDIG
30. 3. se pod vedením paní Jagošové konalo tradiční jarní
pletení z pedigu. Velikonoce se kvapem blížily a my jsme si
domů odnášely krásná velikonoční vajíčka na výzdobu. Místní
ZO Českého zahrádkářského svazu děkujeme na finanční
příspěvek na tuto akci.
Čistá Vysočina a Čistá řeka Sázava
V sobotu 6. 4. jsme se zúčastnili akce Čistá Vysočina a Čistá
řeka Sázava. Všem za účast mockrát děkujeme.

ZÁMECKÉ VELIKONOCE
Třetí ročník tematické výstavy „Zámecké Velikonoce“ přilákal
v sobotu 13. 4. 2019 do prostor pohledského zámku 86
dětských a 131 dospělých návštěvníků. Přípravě této akce
naši členové, členky a další dobrovolníci věnují mnoho času a
úsilí, proto nás nesmírně těší, že má takový úspěch, a rádi se
přijdou podívat, a něco pěkného si vyrobit či koupit, děti i
dospělí. Na krásné výzdobě se podílely děti z naší mateřské
školy a základních škol, které navštěvují pohledské děti. K již
tradičním účastníkům, jako je ZŠ a MŠ Česká Bělá a ZŠ
Štáflova, letos přibyly také ZŠ V Sadech a U Trojice. Bylo na
co se dívat, děti jsou moc šikovné a za zapůjčení exponátů
školám moc děkujeme. Naše členky napekly výborné cukroví
z Havlíčkobrodské mouky, kterou darovala společnost Mlýn
Havlíčkův Brod. Kuchařinky z Klubu důchodců navařily řadu
druhů staročeských velikonočních jídel, a tak si všichni, kteří
se na sladké i slané pochutiny těší, přišli na své. V dílničkách
si zařádili malí i velcí šikulové a domů si mohli odnést

zdobené kraslice, věnečky,
travní hlavy, krásné zajíce
s mašlí a řadu dalších krásných
drobností. Děkujeme všem, kteří
se na průběhu akce podíleli či
zapůjčili exponáty k vystavení.
Bez vás by to nešlo, jste skvělí!
ČARODĚJNICE
Čarodějnice, hlavní postava celé
akce, letěla letos 30. 4. do
Pohledu tak rychle, že nezvládla
řízení a narazila do sloupu
elektrického vedení… Přesto se
zúčastnila a patří jí náš obdiv!😊
Děti byly také skvělé - plnily
úkoly na čarodějnické stezce,
absolvovaly
hodinu
v kouzelnické škole, navštívily
čaroděje i čarodějnici. Ve
správný okamžik do středu obce
dorazil průvod a hranice s letošní
originální čarodějnicí z dílny Jirky
Šidláka
byla
po
chvilce
zapálena. Následovalo opékání
špekáčků a zábavný program,
kterému přálo i pěkné počasí.
Společenstvo meče a ohně Novus Origo na závěr předvedlo
svou fireshow.
1. 6. – VELKÉ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
Tradiční zábavná akce pro děti a dospělé letos vyšla na
Mezinárodní den dětí a velkou měrou se nesla v duchu
motorů a techniky. Jádrem ale zůstává program připravený
našimi spolky, který je tematicky zaměřen. U myslivců se
lovily lahve, střílelo ze vzduchovky, připravena byla výstava
myslivosti a výborná kuchyně. U zahrádkářů děti poznávaly
květiny a oddělovaly plevel od těch správných rostlinek.
Zapotily se všechny, ale odměnou jim byl balíček ovoce a
dobrot, který si ale originálně musely trháčkem utrhnout z lípy.
Český červený kříž ve svém červeném stanu učil děti masáž
srdce a zájemci si vyzkoušeli projít trasu se zakrytým zrakem
za pomoci slepecké hole. Určitě zajímavá zkušenost. Děti
z kroužku nám také ukázaly průběh poskytování první pomoci
po autonehodě. TJ Sokol pro děti zajistil skákací hrad, díky
sportovcům se tedy děti řádně procvičily. Sdružení rodičů, dětí
a přátel obce Pohled si pro ty nejmenší děti nachystalo řadu
disciplín a také výrobu zvířátek z papírových ruliček. Vyrábělo
se i na stanovišti Mateřské školy Pohled – krásná sluníčka
s duhou. To opravdové sluníčko nás provázelo po celý den a
tak si všichni mohli dosyta užít i další program, který připravili
naši sponzoři. Markovi z Pohledu dětem umožnili zajezdit si
na čtyřkolkách. Autodoprava Miloslav Holoubek z Bohutic
zapůjčila krásný červený tahač Volvo, který si děti prohlédly i
zevnitř. K vidění byly také závodní motocykly, na kterých
soutěží Honza Křípal z Rouštan. Asi největším překvapením
byly sekačky SPIDER společnosti Dvořák – svahové sekačky.
Možnost vyzkoušet si ovládat hned několik těchto strojů se
nenabízí každý den. Moderování akce se na výbornou zhostil
Honza Šidlák a také večer pouštěl písničky na přání. Je

skvělé, že v Pohledu se umí lidi bavit společně - dospěláci
s mládeží i menšími dětmi. I přes konkurenci řady akcí
pořádaných k MDD naše Velké zábavné odpoledne přilákalo
více než 130 dětí. Tak velká účast nás velmi potěšila a
věříme, že si program i balíčky s dárečky děti řádně užily.
Děkujeme obci Pohled a jejím zaměstnancům, Veteránům TJ
Sokol, spolkům, sponzorům a všem lidem, kteří se podíleli na
zdárné přípravě a průběhu celé akce.
PŘIPRAVOVANÉ AKCE
● Dále pokračuje sběr starého papíru, vždy 1. sobotu v měsíci
– tedy 6. 7., 3. 8., 7. 9.
● VÝLET na závěr prázdnin se koná 31. 8. 2019 – cílem je
FAJNPARK - zábavní park u Chlumce nad Cidlinou - více než
40 atrakcí, přes 30 modelů dinosaurů a obřího hmyzu a
mnoho dalšího na 11 ha prostoru. Poznání, zábava, relaxace,
radost a zážitek… to je FAJNPARK. Více naleznete na
www.fajnpark.cz. Pojeďte s námi a užijte si poslední den
prázdnin se svými dětmi! Hlaste se u Jiřího Šidláka na tel.
724 025 505 nebo e-mail diesel.pohled@seznam.cz. CENA
výletu – člen spolku 120 Kč, nečlen 240 Kč, děti ZDARMA.
Odjezd v 8:00 hod od autobusové zastávky v Pohledu.
● V září se členové našeho spolku zúčastní tradičního
Pohádkového lesa.
● Za Sdružení rodičů, dětí a přátel obce Pohled přejeme všem
krásné léto a dovolenou, dětem pěkné vysvědčení a
prázdniny plné bezva zážitků! 
Petra Dvořáková

KLUB DŮCHODCŮ
● Čas utíká, už klepe na dveře čas dovolených a děti se nemohou dočkat prázdnin. Na jaře proběhly v obci akce hlavně pro děti:
čarodějnice, Den dětí a hlavně podařený první noční „Pohádkový les“. Díky všem spolkům za organizaci a pomoc při všech akcích,
velkou pochvalu si ovšem zaslouží divadelní spolek POKUS. Velkou odměnou je i počasí, které se na akce vydaří. A i náš Klub
přispěl svou troškou pomoci.
● My jsme odjížděli na náš zájezd 29. 5. 2019 za deště. Během cesty se ale vyjasnilo a celý den bylo krásně. Všude po cestě bylo
vidět, jak déšť přírodě pomohl. Doporučujeme prohlídku zámku Hrádek u Nechanic, nádherné vybavení zámku ukazuje na šikovné
řemeslníky, kteří tu krásu vyráběli.
● Klub také drží svoje „prázdniny“, kdy pravidelné schůzky nejsou. Předprázdninové posezení začátkem června bylo tentokrát
v myslivecké klubovně a místo klobás bylo maso. Petr Mach a pan Zachariáš nám připravili opravdovou „mňamku“. Moc děkujeme.
● My z Klubu už jsme si popřáli hezké léto a to také přejeme všem lidem, dětem prázdniny plné zážitků a objevování nových věcí. U
nás dělí prázdniny tradiční pouť u Sv. Anny a při této příležitosti probíhají různé akce – výstava květin, fotbalový turnaj, zábava –
možnost setkání se spoluobčany, přáteli….
Marie Machová

Z DĚNÍ ČERVENOKŘIŽÁKŮ
● V sobotu 6. 4. jsme společně s ostatními složkami
obce vydali na projekt Čistá Vysočina a Čistá řeka
Sázava. Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili!
● Dovedete si představit žít v naprosté tmě? Nic
nevidět a spoléhat se pouze na svoje zbývající čtyři
smyly – tedy na sluch, čich, chuť a hmat? Jaké to je být nevidomým? My
jsme si to vyzkoušeli na vlastní kůži. Na 60 minut jsme přišli o zrak… 19.
dubna jsme společně navštívili Neviditelnou výstavu v Praze. Rozdělili
jsme se do tří skupin a každá skupinka měla svou hodinu v prostoru, kde
byla absolutní tma. Během této doby jsme prozkoumali předsíň, obývací
pokoj, kuchyň, koupelnu, rušnou silnici s tržnicí, hájovnu, les, galerii a
celá výprava byla zakončena na neviditelném baru, kde jsme se mohli
občerstvit. Součástí výstavy nebyl pouze tento zážitek, ale i místnost, kde
jsme si mohli vyzkoušet různé pomůcky pro nevidomé a hry. Vyzkoušeli
jsme si například, jak se chodí se slepeckou holí, skládat poslepu puzzle,
hrát piškvorky, šachy, člověče nezlob se, napsat si pomocí Braillova
písma třeba své jméno, a mnoho dalších. Určitě, pokud budete mít čas a
chuť, neváhejte tuto výstavu navštívit, stojí opravdu za to!
● Okresní soutěž mladých zdravotníků se konala 2. května
v Havlíčkově Brodě. Na tuto soutěž jsme vyslali za naší místní skupinu
dva týmy. První tým ve složení kapitánka Anička Čermáková, Amálka
Váchová, Verunka Čermáková, Alžbětka Vaňková a Barča Břízová
bojovaly o co nejlepší umístění v kategorii první stupeň. Druhý tým ve
složení: kapitán Míra Krpálek, Mára Langer, Pepa Horní, Lea Dvořáková
a Luky Pokorný bojovali o co nejlepší umístění v kategorii druhý stupeň a
víceletá gymnázia. Oba týmy předvedly úžasné výkony a umístily se na
krásném prvním místě s postupem na krajské kolo. Společně se
soutěžními družstvy jsme s sebou měli čtyři figuranty (Dan Lacko, Barča
Horní, Darinka Vaňková a Monča Ondráčková), pět rozhodčí (Káťa
Hejkalová, Eva Hejkalová, Péťa Eis, Honza Šidlák a Aneta Eisová). Obě
soutěžní družstva po celou dobu doprovázela a psychickou podporu
dělala Janča Čermáková.

● Krajské kolo se konalo letos 16. května také v Havlíčkově
Brodě. Díky postupu obou družstev jsme sem přijeli ukázat to
nejlepší, co v první pomoci umíme. Soutěžní družstva byla
opět ve stejném složení, jako na okresní soutěži. Tentokrát
byla zranění opravdu těžká. Na jednom stanovišti nás
dokonce čekala autonehoda, kde byl hluchoněmý řidič,

hysterická manželka a dítě pořezané od
skla. Na dalším stanovišti jsme měli
amputaci palce, dále pak akutní infarkt
myokardu apod. S těmito situacemi se
naše hlídky musely poprat a opět ukázat to
nejlepší, co v nich je, a že umí správě
poskytnout první pomoc. Na krajské soutěži
jsme opět pomáhali s organizací, měli jsme
s sebou jednoho figuranta (Vašek Čermák)
a čtyři rozhodčí (Eva a Káťa Hejkalovy,
Honza Šidlák a Aneta Eisová). Oba týmy
tentokrát doprovázel a podporoval Péťa
Eis. Určitě Vás zajímá, jak celá soutěž
dopadla. Bodové rozmezí jednotlivých týmů
mezi sebou bylo opravdu maličké a
sebemenší chybička nebo nepřesnost
ošetřování zde hrály velkou roli. Naše
hlídky předvedly opravdu obrovský
pokrok v poskytování první pomoci, v
krajské soutěži získaly první místa a
s nimi i postup na republikové kolo!!!
Republikové kolo v první pomoci se bude
konat v Českých Budějovicích v termínu od
21. do 23. června. Držíme oběma týmům
palce, aby i tady ukázaly své nejlepší schopnosti a dovednosti
v první pomoci. Za výbornými výkony obou družstev letos stojí
práce hlavně Káti Hejkalové u mladšího družstva a Janči
Čermákové u staršího družstva, včetně pomoci ostatních
členů našeho spolku, a to hlavně Mondi Ondráčkové!

jsme pro nejmenší měli nachystané puzzle
lidského
těla
a
nechyběla
ani
kardiopulmonální resuscitace. V průběhu
odpoledne Vám naše soutěžní hlídky
ukázaly modelové situace – poskytování
první pomoci v nějaké situaci - které
trénujeme v rámci našich schůzek.
● Pokud Vaše dítě zaujala modelová
situace na dětském dni nebo by se chtělo
naučit první pomoc, zažít srandu a
dobrodružství, a je mu více jak šest let,
přihlaste ho do kroužku ČČK. Kontaktujte
Janču
Čermákovou
jana.cermak@centrum.cz
nebo
Anetu
Eisovou eisova.aneta@gmail.com, těšíme
se na Vás!  Schůzky máme pravidelně
v pátek v odpoledních hodinách.

● Prvního června jste nás mohli vidět na Velkém zábavném
odpoledni, kde jsme měli svůj stánek. Tentokrát jsme se
inspirovali převážně Neviditelnou výstavou, kterou jsme
navštívili. Mohli jste si u nás vyzkoušet, jaké to je skládat
puzzle, poznávat zdravotnické věci a zvířata poslepu. Dále

● A co nás čeká v nejbližší době?
- 21. – 23. 6. republikové kolo soutěže
Mladých
zdravotníků
v Českých
Budějovicích
- 8. – 12. 7. příměstský tábor v Havlíčkově
Brodě
- 10. – 17. 8. letní pobytový tábor
v rekreačním středisku Radost
● Přejeme Vám krásné prázdniny a léto hlavně bez úrazů! 
Aneta Eisová

ZAHRÁDKÁŘI
● Zahrádkáři se letos vyrovnávají se ztrátou svého předsedy Ing. Petra Jiráska, který zjara opustil naše řady. Byl dlouhá
léta vůdčí osobností při přípravě výstavy květin, přesto se nám podařilo, po počátečních obtížích, další ročník výstavy
zorganizovat. Přispěla k tomu i velmi dobrá spolupráce se zaměstnanci Zámku Pohled a ochota majitele zámku pana
Zázvorky. Rozhodli jsme se výstavu rozšířit o nové prostory a návštěvníci se mohou těšit jak na tradiční, tak na některé
nové vystavovatele a prodejce. Výstava bude probíhat v sobotu a v neděli vždy od 8 do 17 hodin. Pro potěchu oka by
měly být vystaveny odrůdy růží, mečíků, jiřin a případně i lilií. S jistotou to ovšem slíbit nemůžeme, neboť vše závisí na
počasí a na tom, jak budou rostliny rozkvetlé. Bude možné zakoupit široký sortiment trvalek, skalniček, sukulentů, pokojových rostlin
a okrasných keřů. Nebude chybět vystavovatel citrusů, který bude roubovat citrusy na donesené semenáče. Pokud jste si tedy někdy
zasadili semena z citronu, mandarinky či pomeranče, můžete si rostlinu donést a pěstitel vám na ni naroubuje ušlechtilou odrůdu. Ani
letos nebudou chybět bonsaje, některé bude možno i zakoupit. K dispozici návštěvníkům bude zahrádkářská poradna, prodej semen
a různých prostředků proti škůdcům. Doplňkový sortiment bude tvořit keramika, čaje, léčebná kosmetika a další.

● Prvního června uspořádalo SRDP Pohled velké zábavné odpoledne, kterého jsme se letos poprvé také zúčastnili. Pro děti jsme
připravili úkol, který spočíval ve vytřídění plevelných rostlin zamíchaných mezi zeleninu a bylinky. Dlužno říci, že to nebyl úkol nijak
snadný ani pro mnohé dospělé, bez chyby si s tím poradil málokdo. Nejlepší znalosti prokázal jedenáctiletý Pavel Klement
z Bartoušova.
Jitka Neuwirthová
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