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Milí čtenáři,
se začátkem měsíce září skončilo horké počasí a také školní prázdniny. Pohledským dětem opět nastalo
dojíždění do škol. Volba školy závisí na rozhodnutí rodičů, takže dojíždějí do některé z pěti škol
v Havlíčkově Brodě nebo do České Bělé. Děti ze Simtan navštěvují základní školu v Přibyslavi. Poprvé
začal letos školní rok pro deset pohledských dětí. Osm z nich nastoupilo do ZŠ Štáflova v Havl. Brodě,
jeden prvňáček do ZŠ Nuselská v Havl. Brodě a jeden do základní školy v České Bělé. Na školní pomůcky
přispívá prvňáčkům každoročně obec částkou 1000 Kč. Přejeme všem prvňáčkům, a nejen jim, aby se jim ve
škole líbilo a aby si ze školy přinášeli jen samé hezké známky a zážitky.
Redakční rada
◦•● INFOKOUTEK, ANEB CO SE CHYSTÁ V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ ●•◦
● Sběr starého papíru se bude konat na prostranství před MŠ,
vždy 1. sobotu v měsíci, tedy 5.10.; 2.11.; 7.12., v době mezi
9:00 a 10:00 hod.
● Brány Pohledského Pohádkového lesa budou otevřeny v
sobotu 28. září od 13 do 15 hodin. Začátek trasy bude u
Hasičské zbrojnice v Pohledu.
● Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven vedle
kadeřnictví v Pohledu od pátku 4. 10. od 12:00 hod. do pondělí 7.
10. do 7:00 hod. Do tohoto kontejneru patří nábytek, matrace,
koberce, linolea, textilie, boty, lyže, sáňky, boby, kola, dveře,
záchodové mísy, umyvadla, keramika a podobný odpad. Nepatří
sem stavební suť, nebezpečné odpady, bioodpad, plasty, papír
nebo odpad, který patří do směsného komunálního odpadu, a
tedy do klasické popelnice.
● Pravidelné moštování ovoce bude zahájeno v sobotu 5. října
a dále bude pokračovat o říjnových sobotách až do 26. října.
Moštovat se bude vždy od 7.00 do 10.00 hodin.
● Kominické práce bude provádět Kominictví Jaroslav Voda,
Přibyslav, v Pohledu ve dnech 7. – 9. 10. 2019. Kominické služby
je třeba si objednat nahlášením jména a adresy na obecním
úřadu nejpozději do pátku 4. 10. 2019 do 13:00 hodin – osobně,
telefonicky 569 432 821 nebo e-mailem ou@obecpohled.cz.
●. Myslivecký spolek Pohled srdečně zve na poslední tradiční
výlov Simtanského rybníka, který proběhne v sobotu 12. 10. od
9:30 hodin. Bližší informace uvnitř čísla.
● Tradiční podzimní sběr železného šrotu provede SDH Pohled
v sobotu 19. října. Prosíme, nepotřebné železo připravte před
vaše domy do 8:00 ráno.

● Pohledské kulturní seskupení POKUS z.s. pořádá v sobotu
26. října 2019 zájezd do Prahy do divadla Hybernia na muzikál
Galileo, podrobnosti uvnitř Listů.
● Sběr nebezpečného odpadu proběhne v Pohledu ve čtvrtek
31. 10. 2019 v čase 15:00 – 15:15 hod u obecního úřadu.
● „Putování za světýlkem“, které pořádá SRDP se letošní rok
uskuteční v sobotu 9. 11., sraz bude v 17:00 hod. A kde se
sejdeme? To se včas dozvíte z plakátu – na vývěskách a www
obce. Věříme, že počasí nám bude přát a budeme se dobře
bavit, akci zakončíme tradičně opékáním špekáčků. Těšíme se
na vás!
● Myslivecký spolek Pohled srdečně zve na První leč, v sobotu
9. 11. od 20:00 hodin v kulturním domě v Dlouhé Vsi. Zahraje
hudební skupina Jásalka Band.
● Pedig – podzimní pletení z pedigu proběhne v listopadu, o
přesném termínu vás bude pořadatel SRDP včas informovat.
● Rozsvěcení vánočního stromu proběhne v pátek 29.
listopadu, tradičně v podvečerních hodinách. Podrobnosti budou
zveřejněny na www.obecpohled.cz a obvyklých místech.
● Mikulášská besídka se opět bude konat v prostorách zámku,
v sobotu 30. 11. od 14:00 hodin. Mikuláš s Andělem, ale jistě i
nějací čerti, budou připraveni 😊.
● Myslivecký spolek Pohled srdečně zve na Poslední leč, v
sobotu 14. 12. od 20:00 hodin v kulturním domě ve Stříbrných
Horách. Zahraje hudební skupina PRESTON.
● Zahrádkáři pořádají 14. 12. zájezd do pražského divadla
BROADWAY na muzikál Kvítek mandragory. Zájezd je již
obsazen.

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Vybrány jsou nejdůležitější projednávané body. Celá usnesení jsou uveřejněna na úředních deskách obce a zápisy jsou k nahlédnutí
na obecním úřadu.

Na zasedání konaném dne 27. 6. 2019

Zastupitelstvo obce Pohled bere na vědomí:

Zastupitelstvo obce Pohled schválilo:



vyrozumění obce k č.j. 315/2019/MYD, Ministerstva vnitra
ČR, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, Praha, na
podnět fyzické osoby, Havlíčkův Brod – projednání
zastupitelstvem obce demolice skleníku.



podnět vznesený na zasedání zastupitelstva obce dne 27. 6.
2019, fyzickou osobou, Pohled, na řešení opravy místní
komunikace v ulici Zahradní II a účelové komunikace - Alej
ke sv. Anně u Pohledu.



znění Smlouvy o nájmu hrobového místa pro veřejné
pohřebiště v Pohledu.



dofinancování akce „Nákup dopravního automobilu DA – L1Z
pro JSDH“ obce Pohled, z finančních prostředků obce, v
max. výši 400 000 Kč.

Zastupitelstvo obce Pohled rozhodlo:




uzavřít Smlouvu o zřízení služebnosti č. 12 MP-002927 mezi
Obcí
Pohled
(obtížený),
Českou
telekomunikační
infrastrukturou a.s., Praha 3 (oprávněný) a Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR, s.p.o., Praha 4 – Nusle (stavebník), na akci „I/34
Rouštany - Pohled“ - přeložka podzemního komunikačního
kabelu.
uzavřít nájemní smlouvy mezi Obcí Pohled a Josefem
Spilkou, Hlinsko v Čechách, Milošem Hoffingerem, Vrdy a
Irenou Kučerovou, Pardubice, o pronájmu části pozemku
poutního místa sv. Anna v termínu 18. 7. – 1. 8. 2019.



uzavřít nájemní smlouvu mezi Obcí Pohled a TJ Sokol
Pohled, z.s, Pohled, o pronájmu části pozemku obce p. č.
402/2, v k. ú. Pohled, v areálu poutního místa sv. Anna v
termínu 26. – 28. 7. 2019.



realizaci akce „Zhotovení projektové dokumentace pro
provedení stavby „Pohled – vodovod Nad Tratí“ firmou
PROFI Jihlava spol. s r.o., Jihlava.



výběru nejvhodnější nabídky uchazeče na veřejnou zakázku
„Nákup dopravního automobilu DA – L1Z pro JSDH“, jehož
nabídka byla podle hodnotících kritérií a v souladu s
doporučením
hodnotící
komise
vyhodnocena
jako
nejvýhodnější s nabídkovou cenou 924 600 Kč bez DPH, a to
uchazeče Požární bezpečnost s.r.o., Jihlava, a zároveň
Zastupitelstvo obce Pohled pověřuje starostu obce
uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem dle podmínek
zadávacího řízení.



pořízení přívěsného vozíku za dopravní automobil pro JSDH
Pohled ve výši max. 70 000 Kč.

Na zasedání konaném dne 20. 8. 2019
Zastupitelstvo obce Pohled rozhodlo:


uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.
IE-12-2006033/VB/2 mezi Obcí Pohled (Povinná) a ČEZ
Distribuce, a.s., Děčín IV (Oprávněná), na akci „Rouštany,
vedení knn směr k Havl. Brodu“.



nabýt úplatně do vlastnictví obce zatrubněný přítok vody do
Simtanského rybníku se šachtami, vč. jezu na Simtanském
potoce a železného skladu na krmivo pro ryby, od
Mysliveckého spolku Pohled, z. s., , za celkovou nabídkovou
kupní cenu 110 000 Kč. Náklady na sepsání smlouvy hradí
obec Pohled.



o výběru nejvhodnější nabídky na nákup elektrocentrály
Honda ECT 7000 P G v rámci programu Fondu Vysočiny
„Technické vybavení jednotek požární ochrany obcí 2019“ od
fy Požární bezpečnost s.r.o, Jihlava, za cenu 74 000 vč.
DPH.



o vložení volných finančních prostředků obce v částce 10 000
000 Kč na termínovaný vklad u Komerční banky na dobu 1
roku a investici v částce 10 000 000 Kč do fondu Amundi CR
Krátkodobý, s předpokládanou dobou investice delší než 1
rok.

Zastupitelstvo obce Pohled bere na vědomí:


uzavření starostou obce Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy
o právu provést stavbu č. IV-12-2016127/VB/1, mezi Obcí
Pohled (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín
(budoucí oprávněná), na akci „Pohled, p. Marek, U Štítu, par.
276/6, KNN“.

*************************************************************************************************
PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY OBCE
Obec momentálně realizuje nebo připravuje k realizaci tyto
projekty:






Projekt „Vodovod Nad Tratí“ – Městský úřad Havl. Brod,
odbor životního prostředí schválil ve společném územním a
stavebním řízení stavební záměr obsahující stavbu vodního
díla „Pohled – vodovod Nad Tratí“, pro který vydal společné
povolení.
Projekt „Vodovod Pohled“ – obec v nejbližších týdnech čeká
rozhodnutí o zařazení akce do programu 129 300
Ministerstva zemědělství. Pokud jej obec získá, vyhlásí
společné výběrové řízení na akci Kanalizace a ČOV a
Vodovod Pohled, s předpokládaným termínem zahájení prací
v polovině roku 2020.
Kanalizační přípojky – obec se rozhodla, že připraví
projektovou dokumentaci s povolením každé kanalizační
přípojky, která je nutná pro připojení objektu na kanalizační
síť. Obec zajistila firmu, která bude s každým vlastníkem
objektu projektovou dokumentaci konzultovat (předpokládaný
termín říjen – únor) dle jejich konkrétní situace.

OPRAVA VEDENÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ
ČEZ Distribuce realizovala na území obce v úseku od hřbitova do
Simtan k transformátoru výměnu sloupů a vedení vysokého
napětí na části linky VN 2171. Akce spojená s odstávkami el.
energie probíhala v měsících červenci a srpnu 2019. Realizace
opravy umožní samostatné vypnutí a zapnutí této části linky
v případě poruchy a odstávky.

POUŤ U SVATÉ ANNY
Letošní pouť se konala po dokončení stavby obchvatu Rouštan
na silnici I/34. Odbočování a sjezd na parkoviště je díky tomu
kvalitní a bezpečné. Přestože i počasí bylo vcelku příznivé,
návštěvnost pouti byla stejná jako v roce předchozím. Obec
získala od nájemců poutního místa nájemné v celkové výši
47.000 Kč, výdaje na 2 ks WC činily 3.630 Kč, uskladnění a
odvoz odpadu 3.517 Kč a projekt dopravního značení 750 Kč.
Dalším příjmem z pouti byly poplatky spolků TJ Sokol, SDH a
ČZS ve výši 5.028 Kč a 1.965 Kč z prodeje suvenýrů obce v
rámci výstavy květin. Celkový zisk obce z pouti činil 46.096 Kč.
Děkujeme členům ČZS za zajištění prodeje suvenýrů obce, SDH
Pohled za zajištění parkoviště u sv. Anny a také TJ Sokol za
organizační zvládnutí pouťových zábav a sobotního slavnostního
otevírání hřiště.

STAVBA „I/19 SIMTANY SMĚROVÁ ÚPRAVA TRASY“

ČIPOVÁNÍ PSŮ

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava, z důvodu
stávajícího stavu silnice řešila úpravu komunikace I/19
v intravilánu obce Simtany v celkové délce cca 145 m.
Oprava spočívala v rozšíření vjezdu do obce, ve stavbě
nového mostu přes Simtanský potok, v opravě
propustku, vybudování propustku, silničních příkopů
včetně opěrných zdí, přeložení inženýrských sítí
plynovodu, elektřiny, metalického vedení a veřejného
osvětlení. Stavbu prováděla firma SKANSKA a.s. od
dubna a předala ji před termínem ukončení na konci
srpna do předčasného užívání. Při stavbě byly Simtany
neprůjezdné, pouze místní občané a zásobování měli na
základě propustek možnost stavbou projíždět. Obec
děkuje všem ukázněným občanům a návštěvníkům
Simtan za jejich toleranci při omezení dopravy stavbou.
Dále děkuje firmě SKANSKA, a zejména stavbyvedoucímu Jiřímu Matějkovi, za vzájemnou spolupráci
při realizaci stavby, která dala Simtanům nový ráz a
účastníkům silničního provozu bezpečnější používání
úseku silnice I/19 v Simtanech.
STAVBA „I/34 ROUŠTANY – POHLED“
Po ukončení hlavních stavebních prací na stavbě
obchvatu v červnu byla obec v červenci a srpnu vyzvána
k převzetí nových stavebních objektů do svého
vlastnictví: sjezd na pole (2x), veřejně přístupná účelová
komunikace (2x), polní cesta (3x), místní komunikace
v Rouštanech (1x), nástupiště a přístupový chodník na
autobusové zastávky (4x), dopravní značení na
ostatních komunikacích, přeložka odvodnění, veřejné
osvětlení přechodu, přemístění „Křížku“ u Böhmova
Dvora, vegetační úpravy, rekultivace ostatních ploch. Po
úpravách jednotlivých objektů dle požadavků obce,
přebírá tyto objekty obec postupně do svého vlastnictví a
správy.

Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze
v případě, že je pes označený mikročipem. Pro majitele psů to tedy
znamená, že do doby očkování proti vzteklině musí nechat svého psa
„načipovat“. Abychom našim občanům usnadnili splnění této povinnosti,
zajišťujeme ve spolupráci s MVDr. Markétou Štefánkovou čipování psů
přímo v Pohledu. Čipování bude probíhat v dubnu 2020, o přesném
termínu, místu a organizaci (nahlášení psů, cena, registrace v Národním
registru majitelů psů atd.) budete včas informováni rozhlasem, ve
vývěskách a na www obce.

SBĚRNÉ HNÍZDO V ROUŠTANECH
V souvislosti s dokončením stavby „Silnice I/34
Rouštany – Pohled“ obec v Rouštanech v září umístila
sběrné hnízdo pro třídění odpadů u čekárny bývalé
zastávky autobusů. K dispozici jsou kontejnery na sklo,
papír a plast. Kontejnery má obec v bezúplatné výpůjčce
od firmy EKO-KOM.

ELEKTROCENTRÁLA PRO JPO OBCE
Obec vybavila Jednotku požární ochrany obce Pohled
novou elektrocentrálou Honda ECT 7000 PG. Tato
rámová profesionální elektrocentrála pomůže hasičům a
pracovníkům obce zajistit účinnou pomoc při
mimořádných událostech a v místech bez elektřiny.
Elektrocentrála byla pořízena za částku 73.900 Kč, obec
na její pořízení získala dotaci od Kraje Vysočina,
z Fondu Vysočiny, programu „Technické vybavení
jednotek požární ochrany obcí 2019“ ve výši 35.000 Kč,
náklady obce činily 38.900 Kč.

OPRAVA FASÁDY BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU
Od května do července probíhala oprava fasády budovy
OÚ. Jednalo se o závěrečnou IV. etapu oprav budovy,
na které se finančně podílel i Kraj Vysočina, Fond
Vysočiny, v rámci dotace z programu „Obnova venkova
Vysočiny 2019“. Práce prováděli Jaroslav Kudla, Pohled
(opravy soklu budovy) a TRITON MALBA, Havlíčkův
Brod (opravy fasády, oplechování, natažení nové
probarvené omítky). Celkové náklady byly 532.413,02
Kč, Kraj Vysočina podpořil projekt částkou 127.000 Kč,
náklady obce činily 405.413,02 Kč. Byl instalován nový
držák na vlajky a před poštou stojan na kola.

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ,
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE
Odpad, nakládání s odpady, třídění odpadů, recyklace… Slova, která se
skloňují ve všech pádech a dávají se do souvislosti tu s penězi, tu
s životním prostředím. Doby, kdy se plínky praly a jogurty a nápoje
kupovaly ve skleněných obalech, jsou pryč. Odpadů přibývá a přibývat
bude! Co s nimi? Pokud nechceme žít na skládkách, musíme se snažit
většinu odpadů vytřídit, aby mohly být použity pro další zpracování, udělat
z nich surovinu. Podle údajů společnosti EKO-KOM (autorizovaná
obalová společnost, zajišťuje provoz systému třídění a recyklace
obalových odpadů) 73 % obyvatelstva ČR aktivně třídí své odpady. To je
skvělé a svědčí to o tom, že lidé a firmy se z větší části chovají
zodpovědně k životnímu prostředí. Díky technologiím lze dnes již
recyklovat skoro vše. Papír, sklo a kovy jsou samozřejmostí, z plastů se
vyrábí např. pytle, stále častěji také stavební prvky nebo dokonce látky na
výrobu oděvů. Zajímavé informace k těmto tématům naleznete na
www.jaktridit.cz nebo www.samosebou.cz, odkaz na tyto stránky je na
www.obecpohled.cz v sekci „užitečné odkazy“. A jak jsme na tom u nás
v Pohledu? Kontrola odpadového hospodářství obce, kterou v srpnu
v obci provedla Česká inspekce životního prostředí, neshledala
pochybení na sběrných hnízdech ani při kontrole obsáhlé agendy
(evidence, hlášení, výkazy). Nakládání s odpady se v naší obci řídí
Vyhláškou č. 1/15, kterou je každý občan povinen se řídit. Jak tedy máme
s námi vyprodukovaným odpadem zacházet? U každého domu máme
popelnici na směsný komunální odpad, který svozová firma jednou za 14
dní (každou lichou středu) odveze. Do popelnice patří ale pouze to, co
nám zbyde po vytřídění všech složek, které jsme povinni a můžeme třídit.
K odevzdání vytříděného odpadu slouží sběrná hnízda, která jsou
v Pohledu vedle OÚ, v Simtanech a nově také v Rouštanech. Tam
odevzdáme do známých barevných kontejnerů papír, plasty, nápojové
kartony a bílé i barevné sklo. V Pohledském sběrném hnízdě je navíc
také nádoba na drobné kovy (svoz velkého železného šrotu organizuje
vždy v říjnu SDH), textil a jedlé oleje (před odevzdáním nutno slít a
uzavřít do PET lahve). Na OÚ je místo pro zpětný odběr použitých baterií,
děti mohou baterie odevzdávat také v MŠ. Bioodpady odevzdáme do
zelených kontejnerů, které stojí v Pohledu ve středu obce a v ulici
Nádražní, jeden je umístěn také v Simtanech. Patří sem vše, co bychom
dali na kompost – zbytky rostlin, posekaná tráva, listí. Větve ořezané ze
stromů, chvojí a podobný materiál patří na jiné místo – na prostranství
v Nádražní ulici, před halou ČD. Objemný odpad, jako je nábytek,
matrace, textilie, kola, umyvadla, drátěné sklo apod., odevzdáváme do
kontejnerů, které jsou přistaveny 3x ročně v Pohledu vedle kadeřnictví a
1x ročně v Simtanech. O termínech obec s předstihem informuje
v Pohledských listech, ve vývěskách a na www obce. Stejně tak jsme
informováni i o odvozu nebezpečného odpadu. Jeho svoz je zajišťován
na jaře a na podzim v Pohledu, na jaře také v Simtanech. Mezi
nebezpečný odpad patří obaly od barev, technické oleje, ale také
například léky, odevzdat můžeme i elektrospotřebiče. Vytříděný odpad je
pro řadu odvětví ceněnou surovinou a je nutné tak o něm začít smýšlet.
Správným tříděním odpadů samozřejmě pomáháme životnímu prostředí a
v konečném důsledku také své vlastní peněžence, protože o peníze jde
také. Zjednodušeně - za svoz popelnic platíme obci, obec platí svozové
firmě za počet svozů a za uložení odpadů na skládce podle jejich váhy. A
cena za uložení 1 tuny odpadu strmě roste. Za odvoz ze sběrných hnízd
obec platí za počet vyvezených kontejnerů. Proto je důležité sešlapovat
PET lahve, nápojové kartony apod., aby se neplatilo za odvoz vzduchu.
Zároveň obec dostává peníze od společnosti EKO-KOM podle váhy
vytříděných odpadů. Sečteno, podtrženo – abychom nemuseli za
„popelnice“ platit víc než je nutné, je třeba pečlivě třídit, abychom co
nejméně platili za odvoz a uložení a co nejvíce dostávali za vytřídění. MÁ
TO SMYSL, TŘIĎTE ODPAD!

Z ČINNOSTI ZAHRÁDKÁŘŮ
V červenci byl výhodně pořízen použitý
malotraktor. Jedná se o stejný typ
malotraktoru, který již máme, ale je v
perfektním stavu s novým motorem. Navíc
je k němu ještě pluh. Náš stávající
malotraktor je již velmi opotřebovaný a
abychom mohli i nadále poskytovat
členům službu orání zahrad, bylo nutné
přistoupit k uvedenému řešení.
Na konci července jsme uspořádali již 47.
ročník tradiční výstavy květin. Děkujeme
všem, kteří si ji přišli prohlédnout. Letos to
bylo 1191 platících návštěvníků (1052
dospělých, 139 dětí).
Výstava květin v Čimelicích, kterou jsme
navštívili 24. 8. 2019, nás opět
nezklamala. S okouzlením jsme si
prohlédli expozice aranžovaných květin
doprovázené
množstvím
prodejních
stánků. Nechybělo ani dobré jídlo, a tak
vládla pohoda a spokojenost. Počasí nám

přálo v Čimelicích i na hradě Zvíkově, kde
jsme se stavili na zpáteční cestě.
Na výborové schůzi 9. září rozhodl výbor,
že moštovací sezóna bude letos zahájena
až 5. října. Moštovat se bude čtyři soboty
v říjnu vždy od sedmi do deseti hodin.
Výbor rovněž rozhodl o ceně 5 Kč za 1 litr
moštu. Členové ZO budou platit stejně
jako loni.
Již tradiční výstavu „Světelská zahrádka“
pořádá ve dnech 4. 10. až 6. 10. 2019 ZO
ČZS z. s. Světlá nad Sázavou ve
spolupráci s Kyticí - Kulturním zařízením
Města Světlá nad Sázavou a Městem
Světlá nad Sázavou, dále ve spolupráci s
ÚS ČZS Havlíčkův Brod, místními
zahrádkáři, zahradníky, včelaři a firmou
Okrasné rostliny-Green planet s.r.o.,
Světlá nad Sázavou v Dělnickém domě na
Náměstí Trčků z Lípy vedle kina.
Výstava je zaměřena na rezistentní
odrůdy
ovoce,
zeleninu,
květiny,

brambory, kaktusy, bonsaje, okrasné
rostliny, včelařství a další zahrádkářské
zvláštnosti z regionu a blízkého okolí.
Součástí výstavy je i drobný prodej
přebytků zahrádkářů, prodej medu a
výrobků včelařů, prodej kmínu a máku,
případně česneku, dále prodej květin
včetně pokojových, okrasných rostlin,
cibulek tulipánů, narcisů i výpěstků
dovezených z ciziny včetně novinek a také
poradenství pro zahrádkáře a ostatní
zájemce o tuto prospěšnou činnost.
Máte-li nějaké pěkné výpěstky ovoce či
zeleniny,
můžete
je
pořadatelům
poskytnout a pochlubit se s nimi.
Vystavované exponáty je třeba doručit
organizátorům nejpozději ve čtvrtek 3. 10.
2019 od 9 do 15 hodin do Dělnického
domu.
Otevírací doba: v pátek 4. 10. 2019 a
v sobotu 5. 10. 2019 od 9 do 17 hodin,
neděle 6. 10. 2019 od 9 do 15 hodin.
Za ZO ČZS Jitka Neuwirthová

LÉTO U HASIČŮ
V pátek 21. června jsme uspořádali již pátý ročník nočního poháru v požárním útoku dospělých. Letos byl opět překonán rekord
v účasti - novou dráhu na fotbalovém hřišti si vyzkoušelo 38 týmů, z toho 13 družstev žen a 25 družstev mužů. Naše barvy hájily 4
týmy v kategorii mužů a jeden tým žen. Ženy vyhrály, Áčko mužů skončilo na 4., Béčko na 6., dorostenci na 18. místě a veteráni měli
bohužel neplatný pokus. Děkujeme TJ Sokol Pohled za spolupráci, dále všem, kteří se jakkoli podíleli na organizaci a zabezpečení
soutěže, a v neposlední řadě divákům, kteří přišli naše týmy podpořit.
Velmi významnou událostí v historii našeho sboru bylo naše zastoupení na Mistrovství České republiky v požárním sportu dorostu,
které se konalo 5. července na atletickém stadionu ve Svitavách. Krásnou atmosféru velkého závodu si užil Petr Eis společně se
skupinkou fanoušků. Souboje nejlepších 14 závodníků ze všech krajů České republiky začaly disciplínou dvojboj, ve kterém soutěžící
po odstartování překoná překážku s oknem, uchopí přenosný hasicí přístroj a přenese ho na desku, kde musí zůstat stát. Poté
následoval test z požární ochrany, ve kterém jakákoli chyba znamená propadák na konec startovního pole. Péťa byl naštěstí
bezchybný a do poslední disciplíny - běh na 100 metrů s překážkami - vstupoval z 5. místa. Stovky zajímavě zamíchaly pořadím a po
sečtení výsledků se Péťa mohl radovat z nádherného, i když nepopulárního, 4. místa.
Po loňských peripetiích se zabezpečením parkoviště kvůli výstavbě nové silnice proběhlo letos o pouti vše hladce a návštěvníci pouti
mohli odstavit svá auta na
parkovišti u areálu Sv.
Anny.
Po prázdninách pokračovalo dětské turné v požárním
útoku. Vše bylo velmi
napínavé až do konce
posledního závodu, který se
konal v Herálci. Po sečtení
bodů z celého letošního
ročníku mělo velký důvod k
radosti hlavně družstvo
mladších. Áčko zaslouženě
získalo celkové 2. místo,
Béčko nečekané 10. místo.
Ve starších byl v letošním
ročníku turné jeden závod
smolnější
než
druhý,
celkově Áčko 5. místo,
Béčko polovina startovní
listiny. Ve všech čtyřech
kolech startovalo v každé
kategorii
kolem
třiceti
družstev.
Muži, ženy i dorost se celé
léto zúčastňovali jednotlivých kol HB Rebel ligy,
pohárů v požárním útoku a
zavítali i na jihlavskou a
žďárskou ligu (skvělým
výsledkem bylo 3. místo mužů v Jabloňově na Žďársku). Před dvěma posledními koly ligy jsou ženy na průběžném 2. místě, muži na
3. místě a dorost s dostatečným náskokem na soupeře ligu vede. Několika pohárů se v létě zúčastnilo i družstvo veteránů.
A co nás čeká v nejbližší době? V sobotu 28. září se v České Bělé rozhodne o výsledném pořadí v dospělácké lize. Poslední soutěží
pro děti bude závod požárnické všestrannosti na začátku října. Na sobotu 19. října připravte před vaše domy všechno nepotřebné
železo – tradiční podzimní sběr proběhne od 8 hodin.
Aneta Kudlová

SRDP
Letošní výlet jsme naplánovali na poslední prázdninovou sobotu 31. 8., aby se děti jaksepatří rozloučily s právě končícími
prázdninami. Těší nás, že všechna místa byla rychle obsazena. V den D na zastávce na výletníky čekal pěkný autobus a kolem osmé
hodiny jsme vyrazili k našemu cíli – zábavnímu parku FAJNPARK u Chlumce nad Cidlinou. Brána Fajnparku se nám díky ochotě paní
u vstupu otevřela ještě před plánovanou otevírací dobou a děti i dospělí byli pohlceni atrakcemi. Barevné skákací hrady, houpačky,
prolézačky a podobné prvky uchvátily hlavně ty nejmenší hned za vstupem. Větší děti, a nejen ony, se nechaly strhnout k dovádění
hned o pár kroků dál. Počasí bylo krásné a umožnilo nám naplno si užít vše, co Fajnpark návštěvníkům nabízí – projížďky vláčkem,
dinosauří park, království obřího hmyzu, ufo vozítka, safari, indiánská týpí, bosov, kde jsme se procházeli naboso trávou, pískem,
vodou …, nebo zvířátkov s kozami, ovcemi, oslíky či klokany. Jistě příjemným překvapením v horkém letním počasí bylo množství
zákoutí ve stínu stromů a keřů určených k posezení, odpočinku. V určený čas jsme se, naštěstí všichni, sešli u autobusu. I díky dobře
fungující klimatizaci nám cesta příjemně uběhla. Ještě závěrečná fotka na památku a mohli jsme se, jistě všichni spokojeni, rozejít
domů …
Za SRDP Petra Dvořáková

POKUS A POKUSTÓN V AKCI
Brány Pohledského Pohádkového lesa budou otevřeny v sobotu
28. září od 13 do 15 hodin. Začátek trasy bude u Hasičské
zbrojnice v Pohledu. Pohádkové bytosti si již žehlí šaty, češou
paruky, připravují kotle, leští hrníčky, pečou cukroví, leští brýle,
natřepávají peřiny, aby se i letos ukázaly návštěvníkům v celé
své kráse. Pohádkové úkoly, cesta i překážky jsou již nastraženy
jen pro ty nejodvážnější. Od cca 16 hodin bude probíhat
pohádková diskotéka v cíli trasy, kam, doufejme, dojdou všichni.
Vezměte si na nohy pohodlnou obuv, v případě mokra gumáky.
Trasa je i pro kočárky dobře schůdná. Do batůžků si vezměte
svačiny, pitíčko a buřtíka. Kdo zapomene, nevadí, občerstvení
bude zajištěno po celou dobu trvání akce. Cena vstupného je
jednotná 40 Kč pro děti i dospělé. Členové spolku POKUS a
POKUSTÓN mají vstupné zdarma. Na všechny se opravdu
těšíme!
Pohledské kulturní seskupení POKUS z. s. pořádá v sobotu 26. října 2019 zájezd do Prahy do divadla Hybernia na muzikál
Galileo. Muzikál začíná v 18 hodin. Galileo je muzikál plný hvězd
– jedná se o návrat jednoho z nejúspěšnějších muzikálů. Jeden
muž, jedna pravda, jedno slunce, jedno náboženství, jedna láska,
jedna země, jedna odpověď, a přece se točí – a co jsi schopen
obětovat ty? Diváci v muzikálu najdou vše, za čím na muzikály
chodí – lásku, vášně intriky, nenávist i romantického hrdinu.
Muzikál navíc ohromuje netradiční scénografií i výpravnými
kostýmy. Hrají a zpívají: Janek Ledecký/Tomáš Novotný, Bohuš
Josef/ Petr Kolář, Sabina Laurinová/Dasha, Ivana Chýlková,
Pavel Zedníček/Richard Tesařík a další. Autobus odjede v
sobotu 26. října v 10 hodin od Obecního úřadu v Pohledu.
Členové POKUSu platí velmi zvýhodněné vstupné a mají
přednostní právo rezervace. Ostatní zájemci uhradí pouze
700 Kč – cena zahrnuje vstupenku (690 Kč) i dopravu
autobusem. Vstupenky můžete objednávat od pondělí 23. září u
Václava Čermáka na mobilu 737 267 259.
Pohádkový les a POKUS a POKUSTÓNI v Havlíčkově Brodě
O tom, že Pohledský Pohádkový les se během několika let
zařadil mezi nejkrásnější akce v okolí, všechny přesvědčily velmi
spokojené a obdivné hlasy díků v Havlíčkově Brodě. V sobotu

24. srpna, v rámci oslav 25. narozenin Divadýlka Mrak v
dopoledních hodinách, měli možnost havlíčkobrodští absolvovat
pohádkovou trasu. Pohádkový les převezli ve zkrácené verzi
členové POKUSu a POKUSTÓNI do městského parku
Budoucnost. Branami lesa prošlo přes dvě stě dětských i
dospělých návštěvníků.
První schůzka na zkoušku POKUSTÓNu bude v pondělí 30. září
v 18 hodin v hasičské zbrojnici. Dobrou náladu, přezůvky a texty
s sebou! Pokud mají zájem o členství další děti i dospělí, srdečně
vás zveme! Nebo nás kontaktuje na mobilu 737 267 259 p.
Čermák.

KLUB DŮCHODCŮ
Je po prázdninách a opět začaly schůzky Klubu. V Havl. Brodě
se konala výstava „České dějiny“. Bohužel, na to, jak byla
zajímavá, byla plakátovaná na poslední chvíli (od 28. 8. do 1. 9.).
Paní Machová však stihla výstavu navštívit a nafotit tam
fotogalerii významných postav českých dějin, a tak jsme si
snímky promítli na zářijové schůzce. Postavy byly prezentovány
v životní velikosti, v dobovém oblečení a s dobrým popisem. 28.
září bude opět Pohádkový les, na kterém bude účinkovat několik
našich členů v roli pohádkových bytostí. Na říjnovou schůzku
máme přislíbenou cestopisnou besedu p. Jelínka ml. Jeho
tatínek, náš starý známý, nám také jezdil přednášet. 4. října
proběhne v Havl. Brodě další ročník Seniorské miniolympiády,
kterou pořádá Senior Point spolu s Červeným křížem.
A ještě se vrátím k prázdninám. Senior Point pořádá pravidelně
spolu s Červeným křížem tábor pro seniory (1. týden v červenci,
pondělí až pátek) na Svratce. Pro účastníky je připraven
celodenní program (soutěže, vycházky, plavání ve vnitřním
bazénu, minigolf, večer s harmonikou atd.) Zájemci z řad seniorů
se mohou informovat jak u našich členů, kteří se zúčastnili
tábora, tak na Senior Pointu (bývalá škola za kostelem v Havl.
Brodě). Jako instruktoři jsou mladí zdravotníci. Z Pohledu
pomáhali Petr Eis, Jan Šidlák a Aneta Eisová. O táboře vysílala
ČT na regionálním zpravodajství. Je čas na rozmyšlenou na
příští léto.
Marie Machová

Z DĚNÍ ČERVENOKŘIŽÁKŮ
Mladí zdravotníci znovu zazářili.
V červnu jsme se vydali do Českých Budějovic zastupovat Kraj Vysočina v celostátní soutěži mladých
zdravotníků, kterou pořádal spolek Českého Červeného kříže České Budějovice. Úkol to byl velmi nelehký,
jelikož jsme stanuli před týmy ze všech koutů České republiky. I přes nepřízeň počasí vládla správná atmosféra,
a tak se našim mladým zdravotníkům podařilo obsadit přední linie. Starší tým se umístil na krásném
bramborovém místě ve složení Miroslav Krpálek, Kristýna Hejkalová, Lukáš Pokorný, Marek Langer a Leona Dvořáková. Mladší tým
se umístil o chlup lépe na krásném třetím místě ve složení Anna Čermáková, Veronika Čermáková, Barbora Břízová, Amálie Váchová
a Alžběta Vaňková. Těmito vynikajícími výsledky jsme uzavřeli sezonu a dopřáli si zasloužený odpočinek. Již 13. září jsme
odstartovali novou sezonu i s novými přírůstky a budeme se snažit znovu zaútočit na přední pozice.
Příměstský tábor se konal v termínu od 8. 7. – 12. 7. Tentokrát bylo téma Cesta kolem světa. Celkem se tábora účastnilo 25 dětí. Za
naší MS se tentokrát účastnila pouze jedna členka a to vedoucí Káťa Hejkalová.
Z naší místní skupiny se účastnili i dva praktikanti Honza Šidlák a Péťa Eis seniorského táboru ve Svratce. Termín táboru byl 15. 7. –
19. 7., tématem byla Spartakiáda.
Pobytový tábor se tentokrát konal od 10. 8. – 17. 8. v rekreačním zařízení Radost u Světlé nad Sázavou. Téma táboru bylo letos 365
za 7 aneb české tradice. Začali jsme tedy Novým rokem, kde jsme se po roce všichni zase setkali a oprašovali jména kamarádů z
loňského roku. V neděli nás čekaly Velikonoce, kde jsme barvili vajíčka, pletli pomlázky a dokonce si zahráli vaječnou ruskou ruletu
. V pondělí jsme měli Čarodějnice, každý tým si vyrobil svojí vlastní čarodějnici, kterou jsme pak večer u táboráku zapálili. Tento
den za námi přijela i Anna Rázlová, která si pro nás připravila odpolední program – Spartan Race. Trasa byla náročná, ale všichni
jsme ji úspěšně zdolali. V úterý nás čekal 1. máj, jelikož je to svátek zamilovaných, tak i tento den byla zamilovanost po celém táboře.
Měli jsme prvomájovou šipkovanou a večer nechyběl karneval. Ve středu jsme měli Cyrila a Metoděje. Tento den nám nachystal
soutěž Fear faktor a některé úkoly byly opravdu lahůdka – zkuste si vylovit nektarinku, jablko v lavoru s vodou pomocí pouze pusy a
následně vylovit lentilku v míse s moukou, určitě se zasmějete, jako my v tento den na táboře . Odpoledne nás čekala úniková hra,
každému z týmu se ztratilo to druhé nejcennější, co má… A to jejich praktikant. Úkolem týmu bylo během časového limitu zdolat
překážky, najít všechny indicie, zjistit, kdo praktikanta unesl a kde ho vězní. Večer nás ještě čekala odvážná stezka lesem, kde jsme
na jednotlivých stanovištích potkávali různá zvířátka (pavouka, mravenečka, zajíce, ptáky, noční můry, a dokonce se tam procházely i
Jezinky). Ve čtvrtek jsme měli Vánoce. Již od snídaně celým táborem hrály vánoční koledy. Vyráběli jsme si dárky pod stromeček,
vánoční ozdoby na stromeček, zdobili jsme perníčky, pouštěli lodičky z vlašských ořechů. Odpoledne nám dokonce i „nasněžilo“, sníh
zajistili brodští hasiči a děti se pořádně vydováděly. A co by to byl Štědrý večer bez bramborového salátu a řízku. Háček byl v tom, že
každý tým si musel vyrobit svůj bramborový salát. Po výrobě salátu probíhala pod dohledem odborné komise soutěž o nejlepší
bramborový salát. Tým s nejvyšším počtem bodů dostal pak Řád zlaté vařečky. V pátek nás čekal Silvestr. A co by byl Silvestr bez
dobrého občerstvení! Každý tým si vyrobil jednohubky, dostal vstupenku na silvestrovskou zábavu ve formě neonových náramků a
silvestrovská zábava mohla začít. Nechyběl ani půlnoční přípitek a písničky na přání. Po celý týden jsme se v dopoledních hodinách
učili základy první pomoci. Svoje znalosti za celý týden jsme si ověřili v pátek na modelových situacích. Celý týden jsme měli táborový
tanec na písničku „Za 100 let“. Za naším MS se tohoto táboru účastnilo 9 dětí a 4 vedoucí (Káťa Hejkalová, Honzík Šidlák, Péťa Eis a
Aneta Eisová) a jeden předpraktikant (Kikča Hejkalová). Doufáme, že se v takovém krásném počtu sejdeme i příští rok. Nesmím
zapomenout poděkovat Kraji Vysočina, který podpořil tábor z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina. Velice děkujeme, že podporuje
celoroční činnost našich dětí.
A co nás čeká na podzim?
• 19. 10. se bude konat
Workshop humanitárních
jednotek pro členy OS
ČČK Havlíčkův Brod a
jeho místních skupiny
• Pravidelné
schůzky
našich červenokřižáků
• Zdravotnické dozory
• a mnoho dalších
Přejeme
Vám
krásný
nadcházející podzim !
Za MS ČČK Pohled
Aneta Eisová

ZE SOKOLÍHO HNÍZDA
Máme za sebou prázdniny a s nimi i pouťové zábavy a Slavnostní otevření hřiště. Myslím, že můžeme říci, že se akce povedly.
Počasí nám přálo, a tak na zábavy dorazilo dost lidí a dobře se pobavili. Na otvírání hřiště jsme pozvali starou gardu Bohemians
Praha. Pohledští na svého soupeře nestačili a prohráli 8:4. Cca 500 lidí vidělo několik známých tváří naší ligové scény (Panenka,
Dobiáš, Levý, Petrouš, Šimon, Hartig a další.

Sestava Pohled: Růžička František – Klement Milan, Siebenburger Petr a Zdeněk, Kunášek Milan, Sobotka Karel, Krpálek Miroslav,
Mareš Libor, Pokorný Pavel, Kotouč Tomáš, Fikar Milan, Polák Jiří, Moučka Jan, Sobotka Zbyněk, Tvrdík Martin, Sehnal Radim,
Vaněk Tomáš, Doležal Radek,
Trenér: Merunka Jaroslav, Asistenti: Veselský Miroslav, Krejčík Radek, Kustod: Vopršal František
Sestava Bohemians Praha: Šimon David, Levý Stanislav, Petrouš Michal, Hartig Lukáš, Dobiáš Karol, Panenka Antonín, Panenka
Tomáš, Prokeš Zdeněk, Myslivec Jaroslav, Slunéčko Libor, Němec Jaroslav,
Rozhodčí: Babínek Jiří – Vaněk Luboš, Ondráček Milan
Utkání předcházelo utkání přípravek TJ Sokol Pohled – FC Slovan Havlíčkův Brod, ukázka hasičského útoku SDH Pohled a
slavnostní přestřižení pásky k otevření hřiště za účasti zástupců obce Pohled, KFS Vysočina, OFS Havlíčkův Brod, SDH Pohled,
SRDP Pohled, vikáře Římskokatolické církve Pohled.
Do nového soutěžního ročníku jsme přihlásili družstvo dorostu do OP Havl. Brod a družstvo mužů do 1B třídy kraje Vysočina.
Bohužel týden před začátkem soutěže jsme byli nuceni pro nedostatek hráčů odhlásit družstvo dorostu.
Máme tedy jen tým mužů a žáky spojené s Českou Bělou a přípravky spojené s Dlouhou Vsí.
Tým mužů šel do nové sezóny s obměněným kádrem a namlsán výsledky z jarní časti sezony. Velká očekávání a návrat do reality
nám připravily hned první dvě utkání a prohry doma se Světlou nad Sázavou B (1:3) a v Lípě (3:2). Následovala plichta s
Havlíčkobrodským „céčkem“ a Ždíreckým Tatranem. V Tisu jsme vyhráli 4:2 a v neděli přivítáme druhý tým tabulky Batelov.
Změny v kádru: Odchody - Slanař (Havl. Brod), Miřátský (Přibyslav), Ranecký (Světlá n. S.) Bártík (Habry), Šnobl (Dlouhá Ves)
Příchody – Pospíchal (Přibyslav), Hospodka (Přibyslav), Růžička (návrat po zranění)
Za výbor TJ Sokol Pohled Vám děkujeme za účast na letních akcích pořádaných naším spolkem a děkujeme za podporu na našich
utkáních.
Jan Růžička ml.

STARÁ GARDA V LIBÁNI
Tradičního soustředění se fotbaloví veteráni zúčastnili od 5. do 8. září v počtu 17 účastníků. Letošní destinací bylo po 4 letech opět
městečko Libáň nedaleko Jičína, areál Sokolovny. Cestu jsme pojali turisticky, s pravidelným doplňováním tekutin. Po přejímce
ubytovacího zařízení jsme vyrazili na průzkum Restaurace Radnice, jakých změn se dočkala po čtyřech letech… Protože jsme se
nemohli shodnout na změnách, průzkum jednotlivé skupinky účastníků prováděly denně. Ubytovací zařízení Sokolovny se změnilo
podstatně k lepšímu - co se týká pokojů, toalet, sprch a zejména super kuchyně s jídelnou. Tyto dva prostory se staly naší základnou,
neboť kulinářské schopnosti některých kamarádů jsou opravdu mimořádné. Opětovné společné spaní za oponou na pódiu dalo
mnohým vzpomenout na vojenská léta. Sportovní vyžití přímo v Sokolovně bylo v ping pongu a zejména kolotoč ve čtrnácti hráčích
vyvolával značné emoce (nahrávat na smeč se prostě ve slušné společnosti nedělá). Venkovní „antukové“ hřiště bylo využito na
nohejbal, který jsme turnajově odehráli také na místním hřišti s umělým povrchem. Velmi nečekaně kladný úspěch měla hra
pétanque, kde proti sobě hrály dvojice. V kterékoliv denní a noční době se tradičně hrály karty. Menší skupina pěších turistů navštívila
a prohlídkou se seznámila s hradem Staré Hrady. Počasí nám přálo, nepršelo, a přesto jsme do 4 km vzdálené známé hospody
v Dětěnicích opět nedošli. Snad někdy příště. U televizní obrazovky jsme fandili našim basketbalistům a fotbalistům. Rozepře se
žádné nevyskytly, snad největším problémem bylo najít tabletu a zapnout myčku. Pitný režim jsme dodržovali Rebelem 12° a 10°,
malinovkou. Na tradičních kamínkách jsme smažili bramboráky a grilovali maso. Všichni účastníci soustředění se bez zranění vrátili
v neděli v poledne do svých domovů. Velké díky Vám, ženám, přítelkyním a dětem, za umožnění sportovně kulturního soustředění.
Za veterány
Milan Klement

MYSLIVCI
Poslední výlov Simtanského rybníka
Simtanský rybník byl v nájmu a správě mysliveckého spolku od roku 1963. Myslivci vybudovali přítok a odtok rybníka a úpravou hráze
dali rybníku současný ráz. V loňském roce se změnil vlastnický poměr na 1/3 pozemku rybníka. Ihned po této vlastnické změně dostal
náš myslivecký spolek výpověď od pěti vlastníků pozemků, a to celkem ze 2/3 pozemku Simtanského rybníka.
Proto bychom Vás rádi jménem Mysliveckého spolku Pohled pozvali dne 12. října od 9:30 hodin na náš poslední výlov
Simtanského rybníka s prodejem ryb (kapr, amur, tolstolobik, candát) a posezením pod hrází. Za zvuku harmonik a písní si s námi
přijďte zavzpomínat na výlovy uplynulých desetiletí a důstojně se tak s námi rozloučit s další naší mysliveckou tradicí. Každý z Vás se
jistě jako dítko při výlovu bavil chytáním rybek u břehu a pozorováním vylovených ryb. Také my myslivci máme na co vzpomínat, a to
na nesčetné množství odpracovaných brigádnických hodin, ale zejména na zábavu, společně prožité chvíle a také na naše členy,
kteří již nejsou mezi námi. Čím dál více se náš výlov stával nejen místem, odkud si každý může zakoupit a odnést ryby dle svého
gusta, ale hlavně krásnou společenskou událostí, kde se může každý dobře občerstvit a popít vychlazené pivko se svými přáteli. Ani
tentokrát to nebude jiné. Vynasnažíme se tuto, pro nás srdcovou újmu, proměnit v pohodovou zábavu, zpestřenou poslechem živé
hudby. Jako poděkování za Vaši dosavadní podporu, pro Vás budou připraveny rybí speciality z kapra, amura či candáta, a to vše
pod rukama zkušených mysliveckých kuchtíků. Pivko za nákupní ceny a další pochutiny jsou samozřejmostí. Těšíme se na Vaši
účast!
za Myslivecký spolek Pohled Vladimír Staněk

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ještě se na chvíli vrátím do minulého školního roku, především na
jeho závěr. Pro děti jsme připravili překvapení v podobě sférického
Kopule sférického kina a děti při projekci
kina - do mateřské školy přijela společnost, která dovezla kino
dětem přímo do školky. Projekce pohádek probíhala v nafouknuté
kopuli, která byla uprostřed třídy. Děti sledovaly pohádky na stropě
a vleže a pro děti, a nejen pro ně, to byl super zážitek.
Letošní školní rok jsme zahájili s počtem 26 dětí Nově bude
Mateřskou školu navštěvovat 8 dětí ve věku 3-4 let, předškoláků
máme v tomto školním roce 5.
Tento rok bude nově ve znamení exkurzí, abychom dětem přiblížili
různé druhy povolání a práce s nimi spojené. První exkurze nás
čeká již 17. 9. 2019, ale protože je pro děti překvapením, tak o
tom, kam jsme se vydali, napíšeme až příště.
Plavání patří již k tradicím podzimu v naší školce, a není tomu
jinak ani letos. Na kurz plavání jezdí 21 dětí. Dále nás čekají divadelní představení nejen v
kulturním domě v Havlíčkově Brodě, preventivní akce a ukázky živých zvířat v mateřské škole,
na které se již společně s dětmi těšíme.
Leona Čermáková, ředitelka školy
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