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Čtvrtletník

20. března 2020
Tel. hospodářka
569 432 821
Tel. kancelář starosty
569 439 218

Obecní úřad Pohled
úřední hodiny:

Elektronická podatelna
podatelna@obecpohled.cz

Pondělí
Středa

7.00 – 17.00
7.00 – 17.00

Milí čtenáři,
počasí letošní zimy nás opět překvapilo, tentokrát tím, že vlastně žádná zima nebyla. Nejnižší naměřená teplota v Pohledu
během meteorologické zimy byla – 7°C. Jak výrazným způsobem se klima změnilo za posledních šest desetiletí, můžeme
posoudit i po přečtení kronikářských zápisů ze šedesátých let minulého století. Např. o zimě v roce 1963 se píše:
„Nedostatek uhlí, nedostatek elektřiny, to byly faktory začátku roku 1963. Od poloviny listopadu až do poloviny března byla
naše obec soustavně pod sněhovou přikrývkou. Celou zimu byly nepřetržitě mrazy, i když někdy mírnější. Obvyklá zimní
obleva se za celé období nevyskytla. Po podzimním suchu byl i v zimě v některých místech nedostatek vody. Nejsilnější mrazy
byly kolem 30°C pod nulou. Myslivci chodili v tom nejhorším období krmit přes den, neboť zvěř se nemohla přes vrstvu sněhu
dostat ke své přirozené potravě. Mnoho zvěře uhynulo vysílením. Spatřit zajíce uprostřed obce nebyla žádná zvláštnost.“
Tolik citát z kroniky. Buďme tedy rádi, že zimu máme za sebou a važme si přicházejícího jara. Přejeme Vám, abyste jej,
v současné složité situaci, prožili co nejlépe, a hlavně ve zdraví!
Redakční rada
◦•● INFOKOUTEK, ANEB CO SE CHYSTÁ V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ ●•◦
Na tomto místě uvádíme akce, které jsou sice naplánované, ale jejich uskutečnění závisí na tom, jak se budou vyvíjet bezpečnostní
opatření proti nákaze koronavirem.


Výlet Klubu důchodců do divadla v Přibyslavi dne 27. 3., 
stejně jako schůzka Klubu 1. 4. – ZRUŠENO.



Kontejner na velkoobjemový odpad nebude objednán
v březnovém termínu, jak jsme byli doposud zvyklí. Termín 
bude stanoven s ohledem na vývoj situace a občané budou
včas informováni.

Zámecké Velikonoce 4. 4. - ZRUŠENO








Obec Pohled odkládá plánované vítání občánků obce 
Pohled narozených v roce 2019. Rodiče dětí budou
o náhradním termínu informováni.

12. ročník úklidu veřejného prostranství v Kraji Vysočina –
Čistá Vysočina 2020 – se měl konat ve dnech 6. 4. – 19. 4. 
2020. Zároveň měla probíhat i akce Čistá řeka Sázava od 3.
do 5. 4. Z důvodu ochrany zdraví obyvatelstva – ZRUŠENO.
Sběr nebezpečného odpadu proběhne v Pohledu v úterý
21. 4. od 15:15 do 15:30 hodin a ve stejný den v Simtanech
od 15:35 do 15:45 hodin.



SDH a obec Pohled zvou na oslavy 140. výročí založení
hasičského sboru v Pohledu, v sobotu 25. 4. od 14 hodin.
Konání akce závisí na vývoji situace, bližší info uvnitř čísla.



Čarodějnice by se měly konat 30. 4. tradičně na prostranství
ve středu obce. Bližší informace budou vyvěšeny.

Dále pokračuje sběr papíru, vždy 1. sobotu v měsíci, tedy
4.4.; 2.5.; 6.6. na prostranství před mateřskou školou v době
od 9:00 hod. do 10:00 hod.
Výlet zahrádkářů do na výstavu Floria – jaro v Kroměříži by
se měl uskutečnit v pátek 8. května.
Okrskovou soutěž dospělých pořádá SDH Pohled v sobotu
16. května odpoledne.
V neděli 17. května se uskuteční první kolo HB turné
v požárním útoku dětí
V pátek 19. června se bude konat již 6. ročník nočního
poháru v útoku dospělých hasičů.
20. června pořádá SRDP ve spolupráci s místními spolky
Velké zábavné odpoledne.

Termíny plánovaných akcí jsou vzhledem k vyhlášeným
opatřením v ČR pouze informativní, o konání či rušení
bude veřejnost informována prostřednictvím vývěsek,
webu obce a místního rozhlasu.
Děkujeme za pochopení.

preventivně omezují obvyklé provozy nemocnic. Na tomto
místě se obracím i na všechny kolegy lékaře, stomatology,
farmaceuty a další, kteří nejsou kmenovými zaměstnanci
krajských nemocnic, aby v rámci této mimořádné situace
výrazněji pomohli se zajištěním lékařských pohotovostí
kterékoliv krajské nemocnice. Kraj Vysočina udělá vše proto,
aby zdravotníci, kteří se o obyvatele Vysočiny starají
v nemocnicích, v ordinacích a v terénu nebo slouží na
pohotovosti, měli dostatek osobních ochranných pomůcek.
Kromě vládou přidělovaných zásob Kraj Vysočina objednává
a zajišťuje materiál po vlastní linii, nečekáme jen na to, co na
nás zbyde, ale aktivně hledáme další zdroje a dodavatele.
Poděkování za mimořádné nasazení směřuji zdravotníkům
a pracovníkům v sociálních službách, ale také regionálním
firmám a organizacím, kterým vděčíme za pomoc a spolupráci
při zajišťování ochranných pomůcek a dostatek dezinfekce.
Profesionální práci denně odvádí složky Integrovaného
záchranného systému Kraje Vysočina,
dobrovolníci
a dobrovolní hasiči. Speciální poděkování patří za nasazení
a osobní angažovanost při řešení mimořádné situace také
starostkám a starostům, ke kterým máte jako jejich sousedé
nejblíže.
Ano, buďme si vědomi svých práv, ale především
nezapomínejme na své povinnosti! Zatím se chceme obejít
bez striktního nařizování, proto prosím proaktivně noste
roušky, kdykoli se pohybujete ve veřejných prostorách, při
kontaktu s cizími lidmi. Používejte roušky, třeba i provizorně
vyrobené! Používejte je při cestách hromadnou dopravou, při
nákupech, při cestě do práce i v práci.

PROHLÁŠENÍ HEJTMANA KRAJE
VYSOČINA JIŘÍHO BĚHOUNKA
Vážení spoluobčané,
v souvislosti s událostmi, před které nás staví současná
epidemiologická situace v České republice, se na vás
obracím s následujícím prohlášením.
Mohu vás ubezpečit, že lidé v nemocnicích i u záchranky
dělají vše pro to, aby všichni, kteří se vrátili z rizikových
oblastí – ať už z dovolené, nebo z pracovních cest – ale i ti,
kteří s nimi přišli do kontaktu, dostali maximum možné
zdravotní péče. Fakt, že tito lidé po 13. 3. 2020 dodržují
nařízení a okamžitě podstoupili dvoutýdenní karanténu, je
minimum toho, co mohou udělat pro zmírnění stávající
situace. Pokud tak z jakéhokoli důvodu neučinili, a to i
v případě, že se po dobu vycestování i po návratu cítí
v pořádku, považuji to za hazard se zdravím ostatních a toto
chování hodnotím jako krajně rizikové a nevhodné. V tomto
směru by měla zafungovat zodpovědnost zaměstnavatelů,
kteří s ohledem na zdraví kolektivu budou dodržování
karantény kontrolovat a trvat na něm. Všechny občany Kraje
Vysočina vyzývám, aby DŮSLEDNĚ dodržovali nařízení
centrálních orgánů. Jejich zpochybňování nepovede ke
zlepšení situace, naopak ji může zbytečně komplikovat
a vyhrocovat. Apeluji na vaši osobní zodpovědnost a děkuji za
ni.
Obracím se na vás, spoluobčany, také jako lékař. Stejně jako
jsou lékaři a sestry v nemocnicích, v ordinacích a u záchranky
připraveni vám pomoci, buďte i vy na oplátku ve stejné míře
trpěliví a ohleduplní. Dodržujte veškeré pokyny, které nyní

MUDr. Jiří Běhounek, lékař a hejtman Kraje Vysočina

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
Vybrány jsou nejdůležitější projednávané body. Celé usnesení je uveřejněno na úředních deskách obce a zápis je k nahlédnutí na
obecním úřadu.
Na zasedání konaném dne 12. 2. 2020
Zastupitelstvo obce Pohled schválilo

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. 11N18/18
ze dne 20. 2. 2018 mezi Obcí Pohled (vypůjčitel) a Českou
republikou – Státním pozemkovým úřadem, IČO: 01312774,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov (půjčitel).

uzavření Dodatku k smlouvě o zemědělském pachtu pro rok
2020 mezi Obcí Pohled (propachtovatel) a Lesním
družstvem ve Štokách, IČO: 64829561, Štoky 261, 582 53
Štoky (pachtýř).

uveřejnění veřejné zakázky na akci „Pohled – kanalizace
a ČOV, vodovod Pohled“ na profilu zadavatele
Zadavatel.cz.

Provozní řád Dopravního automobilu Ford Transit Obce
Pohled, primárně určeného pro Jednotku sboru
dobrovolných hasičů obce Pohled.

uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro rok
2020 dle zákona č. 250/2000 Sb. mezi Obcí Pohled
(poskytovatel dotace) a Římskokatolická farnost Pohled,
IČO: 69154660, Rubešovo náměstí 173, 580 01 Havlíčkův
Brod (příjemce dotace).

hospodaření a plnění rozpočtu obce Pohled za čtyři čtvrtletí
roku 2019 a rozbor hospodaření příspěvkové organizace
obce – Mateřské školy Pohled za čtyři čtvrtletí roku 2019.

Inventarizační zprávu o provedení řádné inventarizace
hospodářských prostředků obce Pohled za rok 2019
a vyřazení neupotřebitelného majetku obce Pohled podle
inventarizačních
soupisů
jednotlivých
dílčích
inventarizačních komisí za rok 2019.






Zastupitelstvo obce Pohled rozhodlo:

o prodeji částí pozemků ve vlastnictví obce Pohled p.č.
102/6 a p.č. 103/19, v k.ú. Pohled, a to pozemku p.č.
103/24, o výměře 13 m2, orná půda, odděleného
geometrickým plánem č. 647-1398/2019, do společného

jmění manželů, fyzických osob, za dohodnutou kupní cenu
650 Kč. Dále rozhoduje o koupi části pozemku ve vlastnictví
fyzických osob, p.č. 103/16, v k. ú. Pohled, a to pozemku díl
„a“ o výměře 24 m2, orná půda, odděleného geometrickým
plánem č. 647-1398/2019, a sloučeného do pozemku p.č.
103/19, do vlastnictví obce, za dohodnutou kupní cenu 1200
Kč. Náklady na pořízení geometrického plánu, sepsání
smlouvy a vklad do katastru nemovitostí hradí z poloviny
fyzické osoby a z poloviny obec.
o prodeji části pozemku ve vlastnictví obce Pohled p.č.
620/67, v k.ú. Pohled, a to pozemku p.č. 620/110, o výměře
18 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělený geometrickým
plánem č. 644-1359/2019, do vlastnictví fyzické osoby, za
dohodnutou kupní cenu 900 Kč. Dále ZO rozhoduje
o prodeji části pozemku ve vlastnictví obce Pohled p.č.
620/67, v k.ú. Pohled, a to pozemku p.č. 620/111, o výměře
19 m2, ostatní plocha, jiná plocha, oddělený geometrickým
plánem č. 644-1359/2019, do vlastnictví fyzické osoby, za
dohodnutou kupní cenu 950 Kč. Náklady na pořízení
geometrického plánu, sepsání smlouvy a vklad do katastru
nemovitostí hradí kupující.
o pronájmu části pozemku p.č. 237/1, o výměře 868 m2,
trvalý travní porost, v k.ú. Pohled ve vlastnictví obce
společnosti OSIVA a.s., IČO: 48171069, Pecháčkova 369,
582 22 Přibyslav a zároveň schvaluje Dodatek č. 1/2020
mezi propachtovatelem Obcí Pohled, IČO: 00268062,
Revoluční 39, 582 21 Pohled a pachtýřem OSIVA a.s., IČO:
48171069, Pecháčkova 369, 582 22 Přibyslav.
o nepřipojení se obce k akci Vlajka pro Tibet vyvěšením
tibetské vlajky 10. 3. Zastupitelstvo obce prohlašuje, že
solidarizuje s lidmi ve všech zemích, kde jsou porušována
lidská práva a uplatňovány metody násilného potlačování
svobody, včetně Tibetu.

REALIZOVANÉ PROJEKTY S DOTACEMI V ROCE 2019
Dotace v Kč na
akci

Náklady obce v Kč
na akci

Náklady na akci
celkem Kč

368 766

1 118 766

127 000

405 413

532 413

Pohled, fara – stavebněhistorický
průzkum

40 000

107 620

147 620

Vodovod Nad Tratí - projekt

104 000

144 000

248 000

Nákup elektrocentrály pro JPO obce
- Pohled

35 000

38 900

73 900

1 056 000

1 064 699

2 120 699

Poskytovatel dotace

Název akce

Ministerstvo vnitra

Pohled - Dopravní automobil

450 000

Kraj Vysočina

Nákup dopravního automobilu do
vybavení JPO obce

300 000

Oprava obecního úřadu – IV. etapa

Kraj Vysočina – Program
obnovy venkova
Kraj Vysočina – Fond
Vysočiny
Kraj Vysočina – Fond
Vysočiny
Kraj Vysočina – Fond
Vysočiny

CELKEM KČ

ČINNOST ZASTUPITELSTVA OBCE V ROCE 2019

ÚDRŽBA KONTEJNERŮ NA BIOODPAD

Zastupitelstvo obce se v roce 2019 zúčastnilo 7 zasedání (s
účastí zastupitelů 93,9 %), 24 pracovních porad (účast 89,3 %),
8 akcí organizovaných obcí (vítání občánků, beseda BESIP,
setkání se seniory, 4x schůzka s občany k projektům kanalizace
a vodovodu, 1x schůzka s občany k uzavírce Simtan). Účast
občanů na 7 veřejných zasedáních byla 24 občanů podepsaných
na prezenční listině, tj. průměrně 3,4 občana na zasedání.

Zaměstnanci obce provedli v zimních měsících ve skladu obce
údržbu tří velkoobjemových ocelových kontejnerů na bioodpad.
Údržba spočívala v obroušení částí, které byly působením
skladovaného materiálu napadeny korozí, a v provedení nástřiku
krycí barvou.

VYUŽÍVÁNÍ KLUBOVNY HASIČSKÉ ZBROJNICE
V klubovně proběhlo za rok 2019 celkem 131 různorodých akcí,
které byly pořádány obcí, spolky či jinými žadateli. Sbor
dobrovolných hasičů – práce s dětmi 14x, schůze 11x, Český
červený kříž – 25x, Klub důchodců 8x, Sdružení rodičů, dětí
a přátel obce Pohled 8x, Český zahrádkářský svaz 8x, Pokus
35x, obec zasedání 6x, obec jednání 10x, jiné akce 6x (např.
výroba keramiky).

LOKALITA PRO UKLÁDÁNÍ VĚTVÍ Z OŘEZU STROMŮ
Stejně jako v předchozích letech je určeno pouze jedno místo,
kam občané mohou ukládat větve z PŘEDJARNÍHO řezu,
z ošetřených stromů a keřů na zahradách a spalitelný zahradní
odpad (chvojí) - lokalita před nádražní budovou vlevo (za firmou
Rázl – uhelné sklady). Ukládat je zde možné celoročně. Je
nepřípustné přivážet na toto místo jiné druhy odpadu, prkna,
trámy, pařezy. V Simtanech lze klestí odvézt na místo pálení
čarodějnic, kde bude 30. 4. spáleno.

OZNÁMENÍ PÁLENÍ KLESTÍ
ZIMNÍ POSYP
Obec informuje občany, že si mohou pro svoji potřebu rozebrat
volně ložený štěrkový posyp určený pro zimní údržbu, který je
rozmístěn u obecních komunikací, a to od 21. 3. 2020.

ZIMNÍ ÚDRŽBA OBCE 2019/2020
Díky letošní mírné zimě byly náklady na zimní údržbu obce
zanedbatelné. Výjezd traktoru s pluhem nebyl vůbec nutný.
Vzhledem k tomu, že obec převzala do své správy nástupiště
u zastávek v průmyslové zóně a v Rouštanech, byla v lednu
a únoru postupně pořízena nová technika - malotraktor New
Holland Boomer 25 za cenu 656 000 Kč, zadní samonakládací
sypač za cenu 79 650 Kč (v zimě již využitý) a nesený šípový
pluh za cenu 93 000 Kč. Obec vlastní kompletní sestavu pro
zimní údržbu. Po nákupu dalšího příslušenství bude malotraktor
využíván pro další práce, obec plánuje zakoupit mulčovač
a případně zametací zařízení na komunikace. Pořízení
mechanizace obec hradila z vlastních zdrojů v plné výši.

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
doporučuje oznámit plánované pálení klestí v obci i mimo obec
HZSKV prostřednictvím formuláře na ttps://paleni.izscr.cz/paleni
(příp. ve vyhledávači zadat „oznámení pálení“, odkaz naleznete
také na www.obecpohled.cz obec/ užitečné odkazy“), telefonicky
na čísle 950 270 200. NEPOUŽÍVEJTE LINKY 150 nebo 112.

T ŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
I v letošním roce se občané naší obce a místních částí zapojili
do Tříkrálové sbírky pořádané Oblastní charitou Havlíčkův Brod.
4 skupinky koledníků z většiny tvořily děti a mládež z Pohledu
a Simtan a vykoledovaly rekordních 23 913 Kč. Tříkrálová sbírka
letos pomůže k dofinancování domácí hospicové péče, k nákupu
kompenzačních pomůcek, k realizaci humanitárních projektů
a také k vytvoření rezervy na pomoc lidem v mimořádných
situacích. Havlíčkobrodská charita tímto děkuje všem dárcům za
jejich příspěvky.

ČIPOVÁNÍ PSŮ
KONTEJNERY NA BIOODPAD
Obec podle novely zákona o odpadech č. 229/2014 Sb.
a vyhlášky 321/2014 zajišťuje každoročně místo pro oddělené
shromažďování biologicky rozložitelného odpadu rostlinného
původu (bioodpadu). Kontejnery jsou umístěny na stejných
místech jako loni, tzn. v Pohledu ve středu obce před hasičskou
zbrojnicí, na rozcestí k nádraží u turistického ukazatele a v horní
části Simtan. Do kontejnerů lze ukládat pouze zbytky rostlinného
původu ze zahrad a bioodpad dle katalogu odpadů. Nelze sem
ukládat VĚTVE ZE STROMŮ, komunální, nebezpečný a jiný
odpad (např. stavební, živočišný). Bioodpad si bude odvážet,
stejně jako v minulých letech, pan Zbortek z Krátké Vsi na svou
kompostárnu, zpracuje ho na kompost, který použije na hnojení
svých zemědělských pozemků. Žádáme občany o dodržování
pravidel při nakládání s bioodpadem.

Obec Pohled ve spolupráci s MVDr. Jaromírem Štursou a MVDr.
Markétou Štefánkovou zajistila povinné čipování psů, které
proběhlo 11. ledna. Majitelé, kteří neměli možnost dovést svého
pejska přímo do ordinace, této možnosti využili a k čipování se
zaregistrovali. Celkem bylo očipováno 30 psů, 27 ve skladu obce
v Pohledu, 3 v Simtanech. Pan doktor pochválil organizaci
a hladký průběh celé akce. Obec tímto veterinářům děkuje za
vstřícnost a majitelům psů za zodpovědný přístup.

AUTOBUSOVÉ PŘÍSTŘEŠKY
V únoru obec pořídila tři přístřešky na autobusové zastávky.
Jeden je umístěn v Simtanech na pozemku obce. Dva přístřešky
jsou plánovány do Rouštan na obchvat, kde však budou moci být
umístěny až po vyřešení vlastnických vztahů k pozemkům (tzn.
Ředitelství silnic a dálnic je převede obci). Náklady na pořízení
přístřešků činily 162 987 Kč a byly plně hrazeny obcí.

Oznamujeme, že je zahájeno vybírání poplatků
na rok 2020

Ceník poplatků na rok 2020
POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
♦poplatek platí každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
♦poplatek platí každá fyzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální rekreaci byt nebo rodinný dům, ve
kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
♦sazba poplatku 444,- Kč
» dle OZV 2/2019,
POPLATEK ZE PSŮ
♦každý pes 150,- Kč » dle OZV 3/2019
STOČNÉ
♦stočné - 6,00 Kč/m 3 bez DPH, 6,90 Kč/m3 s DPH
♦Roční směrná čísla potřeby vody stanovených v Příloze č. 12
vyhlášky č.428/2001 Sb., novela 120/2011 Sb.
1. na jednoho obyvatele bytu s tekoucí studenou vodou
mimo byt za rok 15 m3
15x6,90 = 104,- Kč/rok
2. na jednoho obyvatele bytu bez tekoucí teplé vody
(teplé vody na kohoutku) za rok 25 m3
25x6,90 = 173,-Kč/rok
3. na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou
(teplá voda na kohoutku) za rok 35 m 3
35x6,90 = 242,-Kč/rok
» Usnesením č. 7/19 ze dne 16.12. 2019

Poplatky jsou splatné jednorázově bez vyzvání
správce poplatku do 31. 05. 2020.
Platby lze provádět:
♦hotovostně po dobu trvání krizových opatření NENÍ MOŽNÉ
♦bezhotovostně na účet obce Pohled, č. účtu 5320521/0100

Pro platbu na rok 2020 je třeba uvést v příkazu variabilní
symboly, nutné k identifikaci plátce a specifické symboly k
identifikaci platby.
Výši poplatku lze ověřit u hospodářky na telefonu 724 189 741
variabilní symbol
specifický symbol
Pohled
komunální odpad
20*20
1340
poplatek ze psů
20*20
1341
stočné
20*20
2321
Simtany
komunální odpad
30*20
1340
poplatek ze psů
30*20
1341
stočné
30*20
2321
*= 1+číslo popisné domu, ve kterém je plátce hlášen k
trvalému pobytu, nebo za které platí!
*= 2+číslo evidenční domu, ve kterém je plátce hlášen k
trvalému pobytu, nebo za které platí!!
Vzor: Pohled č.p. 126 var.symbol 20112620, Simtany č.e.2 var.symbol
302220
Do kolonky „zpráva pro příjemce“ je vhodné uvést i své jméno.

HODINA ZEMĚ
Obec Pohled se také letos zapojí k celosvětovému happeningu
na ochranu životního prostředí a zejména klimatu. Akce
s názvem Hodina Země proběhne v sobotu 28. března 2020 od
20:30 do 21:30 hodin. Města a obce se zapojují zhasnutím světel
namířených na památky a veřejné budovy, či omezením
veřejného osvětlení na vybraných místech. Tímto gestem dávají
najevo, že jim ochrana životního prostředí, zejména pak klimatu,
není lhostejná. V České republice se k akci loni připojilo na 165
měst a obcí, přes 70 firem a stovky jednotlivců. Pohled se zapojí
zhasnutím veřejného osvětlení v části Zahradní a Revoluční tak,
aby bylo zhasnuto osvětlení kaple na hřbitově. Více informací na
www.hodinazeme.cz.

NÁSLEDKY SILNÝCH VĚTRŮ
Bouře Sabina doprovázená silným větrem 9. 2. 2020 naštěstí
nezpůsobila na majetku obce (budovy, lipová alej, areál u sv.
Anny) vážnější škody. Zaměstnanci obce odstranili mohutnou
zavěšenou větev lípy, která hrozila pádem na přístupovou
komunikaci ke kostelu sv. Anny.
Silný vítr, který se přehnal obcí v noci 23. února, také nezpůsobil
obci vážné škody. Zaměstnanci obce za pomoci mechanizace
odstranili dva vyvrácené smrky na přístupové komunikaci do
části obce Sv. Anna – samoty. Dále odstranili jedli hrozící pádem
na komunikaci III. třídy vedoucí z Rouštan na Ždírec.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A NN ULICE NÁDRAŽNÍ
Firma EURO Czech, Ostřetín v březnu zavedla nízké napětí
(NN) k pozemkům v ulici Nádražní (investorem je ČEZ
Distribuce). Obec plánování této akce využila, připravila
potřebnou projektovou dokumentaci a po dohodě s ČEZ
zrealizovala nové veřejné osvětlení v ulici. To původní bylo
demontováno (3 betonové sloupy, 6 dřevěných sloupů a 4 ks
svítidel) a nové je vedeno souběhem s vedením NN v zemi.
Práce si vyžádaly podvrty komunikace a vodoteče. Firmou
Elektroslužby, Havlíčkův Brod, bylo osazeno 7 ks ocelových
stožárů se svítidly. Přípojka nízkého napětí byla dle projektu
obce zavedena také do kanceláře uhelných skladů.
Těmito akcemi obec pokračuje v rozšiřování veřejného osvětlení
v obci a výměně vzdušného vedení, starých sloupů a svítidel za
nové kabelové vedení v zemi, ocelové sloupy a nová svítidla.

KLUBOVNA HASIČSKÉ ZBROJNICE
Je tomu již 10 let, kdy byla zkolaudována a do provozu uvedena
klubovna hasičské zbrojnice, která slouží pro potřeby spolků
a obce. Je zatím jediným důstojným místem v naší obci, kde se
může sejít až 60 lidí. Ročně se v klubovně uskuteční na stovku
akcí spolkových, kulturních, obecních zasedání a jednání
obecního úřadu. Dále klubovna slouží jako zázemí pro větší
sportovní a kulturní akce. Ukázalo se, že bylo správným
rozhodnutím zastupitelstva obce a SDH v roce 2006 začít
s přestavbou sušky obilí na objekt hasičské zbrojnice
s klubovnou. Bylo to v době, kdy obec měla velké finanční
problémy. Práce prováděli dobrovolníci z řad členů SDH
a mnoho dalších občanů i firem. Všem patří poděkování a zvlášť
stavbyvedoucím Jiřímu Farkovi a Milanu Novotnému. Budova
hasičské zbrojnice s klubovnou pomohla rozvoji spolkového
a společenského života obce, kterým se v obci daří.

PODĚKOVÁNÍ

OPRAVA SKLADU OBCE

Jménem zastupitelstva obce a jménem svým děkuji panu Jiřímu
Farkovi za jeho 26 leté působení ve funkci starosty Sboru
dobrovolných hasičů Pohled, které je úzce spojeno také s prací
jednotky požární ochrany (zásahové jednotky) obce.
Zodpovědný přístup, spolehlivost, pracovní nasazení, ochota se
dohodnout a obětovat svůj osobní čas jsou vlastnosti, které
provázely pana Farku po celou dobu jeho starostování spolku.
Ve vypjatých chvílích řešení zásahů při povodních, stavbě
hasičské zbrojnice a v neposlední řadě při vedení spolku a
zásahové jednotky si dokázal zachovat chladnou hlavu a poradit
si s náročnými úkoly. Přeji panu Farkovi pevné zdraví a hodně
štěstí v osobním i pracovním životě. Ještě jednou děkuji za vše,
co pro SDH a obec ve funkci starosty SDH udělal.
Milan Klement, starosta obce

V těsném sousedství hasičské zbrojnice se nachází budova
bývalé bramborárny, která slouží jako sklad materiálu, dílna
a v posledních letech i jako zázemí pro kulturní a společenské
akce. Díky rozhodnutí zastupitelstva obce (ZO) budovu v letech
2006 – 2010 neprodat na umoření finančního dluhu obce, má
dnes obec možnost ji využívat jako zázemí pro činnost obce
a spolků. V průběhu minulého desetiletí vzniklo několik záměrů,
jak budovu využívat – kulturní dům, sklad obce nebo pro
sportovní využití. ZO se rozhodlo v letošním roce v jarních
měsících pokračovat v opravách budovy, a to natažením nové
fasády na straně ke zbrojnici a čelní straně, výměnou dřevěného
podbití a výměnou dvou oken. Na spolufinancování akce bude
využit krajský program Fond Vysočiny.

KANALIZACE A ČOV, VODOVOD POHLED
5. února byla po profilu zadavatele obce Pohled (www.ezakazky.cz) zveřejněna veřejná zakázka na dodavatele
stavebních prací na akci „Pohled – kanalizace a ČOV, vodovod
Pohled“. Veřejná zakázka probíhá elektronicky a je rozdělena do
dvou kol. V prvním kole uchazeči podávají přihlášku
a kvalifikační dokumentaci, tzn. prokazují dostatečnou kvalifikaci
a další podmínky k provádění požadovaných prací. V druhém
kole už ti uchazeči, kteří úspěšně projdou kolem prvním, budou
podávat konkrétní nabídky včetně ceny. Z nich bude poté vybrán
zhotovitel pro vybudování nové oddílné gravitační a tlakové
kanalizace, čističky odpadních vod a nového vodovodního řadu
a přípojek. První kolo veřejné zakázky bylo ukončeno 9. 3. 2020
ve 12:00. Poté starosta obce a zástupce firmy Eurotender s.r.o.
Poděbrady (která pro obec veřejnou zakázku administruje)
provedli otevření elektronických nabídek. Nyní probíhá
posouzení způsobilosti a kvalifikace uchazečů nezbytné
k podání nabídky. Do výběrového řízení se přihlásilo
5 společností. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí
101 375 861 Kč bez DPH.
Projekty pro jednotlivé nemovitosti (rodinné domy, provozovny
atd.) zpracovává firma IMC Velké Meziříčí. Vzhledem
k současné situaci s nákazou COVID-19 se plánovaná
projednávání některých přípojek s majiteli nemovitostí v měsíci
březnu a dubnu odkládají na neurčito. Majitelé nemovitostí
budou o novém termínu včas informováni.

O OBYVATELSTVU
K 1. lednu 2019 měl Pohled podle centrální evidence obyvatel
768 osob. Z toho 699 bylo hlášeno v části Pohled a 69 v části
Simtany. Žen zde žilo 386 a mužů 382. Během roku se narodilo
6 miminek (samí chlapci) a zemřelo 13 osob. K trvalému pobytu
se přihlásilo 8 osob a 21 obyvatel se odhlásilo. K 31. 12. 2019
tak měla obec 748 přihlášených obyvatel, 681 v části Pohled
a 67 v části Simtany.
Zdrojem těchto informací je informační systém registru obyvatel,
jehož správcem je Ministerstvo vnitra ČR. V březnovém čísle
loňského roku jsme v článku o obyvatelstvu uvedli nesprávné
informace, týkající se počtu odstěhovaných a zemřelých.

K chybě došlo zřejmě při exportu dat z informačního systému
registru obyvatel. Správný údaj je tedy 19 odstěhovaných
a 6 zemřelých osob v roce 2018. Ostatní údaje byly uvedeny
správně.

ZPRÁVY Z KNIHOVNY
Místní knihovna v Pohledu měla v roce 2019 registrováno 53
čtenářů, z toho 5 dětí do 15 let. Čtenáři navštívili knihovnu
celkem 597 krát. Bylo vypůjčeno 2710 knih a časopisů – 2077
společenských románů pro dospělé, 104 knih naučné literatury
a 493 ks časopisů. Děti si vypůjčily pouze 31 knih krásné
literatury a 5 knih naučné literatury. Knihovna má celkem ve
svém fondu 5094 knih (4535 krásná literatura a 559 naučná
literatura) a odebírá 7 titulů časopisů. V roce 2019 bylo
zakoupeno 99 knih v celkovém nákladu cca 29101 Kč. Současně
bylo také vyřazeno 99 dětských knih, které nebyly již téměř 20 let
půjčeny.
Krajská knihovna v Havlíčkově Brodě zapůjčila
2 výměnné fondy s počtem 400 knih. Tolik čísla.
V roce 2019 patřily jako v minulém roce k nejčtenějším detektivní
romány anglického spisovatele žijícího v Brně Roberta Bryndzy
(Dívka v ledu, Temné hlubiny, Do posledního dechu, Smrtící
tajnosti), potom knihy českých spisovatelů – Patrika Hartla,
Michaely Klevisové, Vlasty Javořické, Marie Rejfové a dalších.
Žádané jsou také knihy cizích spisovatelů – kupříkladu Anne
Jacobs, Jojo Moyesové, Nory Roberts, Helen Fieldingové
a jiných. Zájem byl i o regionální literaturu - sborník
Havlíčkobrodsko a o velice zajímavou rodinnou kroniku rodu
Flesarů z Jimranova Kořeny věků. Václav Flesar zpracoval
zápisky svých předků, které psali po dobu pěti století, historie
začíná v době husitských válek 1423 a končí rokem 1923.
Prostřednictvím internetu je kompletně dostupný knižní fond
knihovny Pohled. On-line katalog najdete na webových
stránkách obce (Obec Pohled - místní knihovna – katalog
knihovny).
Knihovna je otevřena každé pondělí od 15:30 do 17:30. Roční
výpůjčné 100,- Kč.
V současné době z důvodu nařízených opatření zavřeno.
Pospíchalová Helena, knihovnice

INFO Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
V měsíci lednu nás v mateřské škole navštívilo divadlo Hugo Fugo se svým představením - programem, co je zdravé a nezdravé.
V měsíci únoru jsme se s dětmi
vydali na exkurzi na zámek
v Pohledu. Děkujeme panu Farkovi
za možnost prozkoumat zámek od
půdy až po sklep 
Zápis do mateřské školy na školní
rok 2020/2021 bude 5. května od
9 do 11 hodin, bližší informace
budou
zveřejněny
v mateřské
škole a na webových stránkách
MŠ. Dotazy je možné zasílat na
email: mspohled@centrum.cz.
KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE
K DOCHÁZCE
DO
MATEŘSKÉ
ŠKOLY POHLED:
1.
DĚTI
NAROZENÉ
DO
31.8.2015, KTERÉ
MAJÍ TRVALÉ
BYDLIŠTĚ V OBCI POHLED, VČETNĚ
ČÁSTÍ OBCE.
2.
DĚTI, KTERÉ MAJÍ TRVALÉ
BYDLIŠTĚ V OBCI POHLED, VČETNĚ
ČÁSTÍ OBCE, KTERÉ DOSÁHNOU K
31.8.2020 NEJMÉNĚ TŘETÍHO ROKU VĚKU A TO DO VÝŠE POVOLENÉHO POČTU DĚTÍ UVEDENÉHO VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU.
3.
OSTATNÍ DĚTI, A TO DO VÝŠE POVOLENÉHO POČTU DĚTÍ UVEDENÉHO VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU.

Zápisy do základních škol v Havlíčkově Brodě budou 3. 4. 2020, Česká Bělá 3. 4. 2020, Přibyslav 24. 4. 2020 – v současné době je
důležité sledovat weby škol z důvodu mimořádných opatření – termíny se mohou měnit!
V návaznosti na mimořádná opatření v ČR, a po dohodě se zřizovatelem, je v Mateřské škole Pohled od 16. 3. 2020 do odvolání
přerušen provoz.
Leona Čermáková

ZE ŽIVOTA POHLEDSKÝCH SPOLKŮ
HASIČI
Rok 2020 jsme začali již třetím ročníkem Novoroční vycházky. Krásně slunečné, lehce mrazivé počasí vylákalo na procházku
přírodou 41 občanů a občánků a jednoho zástupce zvířecí říše. Podél řeky Sázavy jsme se vydali do Pohledských Dvořáků, odtud do
Termesiv a přes Dvorek jsme se vrátili zpátky domů. Budeme se těšit na další ročník.

V lednu se uskutečnila výroční valná hromada, na které jsme
jako obvykle zrekapitulovali uplynulý rok, nastínili plány na ten
letošní a zvolili nový výbor, který náš sbor povede v následujících
pěti letech. Jiří Farka se po 26 letech vzdal funkce starosty
sboru, novým starostou byl zvolen Milan Hejkal. Za všechny
hasiče panu Farkovi děkujeme za dlouholetou práci a úsilí při
vedení našeho sboru a novému starostovi přejeme hodně
energie na pokračování úspěšné činnosti pohledských hasičů.
K začátku letošního roku máme 82 členů, z toho 31 mužů, 25
žen a 26 dětí a 5 čestných členů.
Od ledna se soutěžní družstva připravují na novou soutěžní
sezónu.
V neděli 16. února jsme uspořádali dětský karneval. Po loňském
úspěchu jsme i letos využili prostory nového KD Bramborárna,
které byly vesele vyzdobeny po masopustním veselí. Karneval
byl tentokrát v pirátském duchu. Pro děti bylo připraveno
odpoledne plné dovádění, her, soutěží a tancování. Děkujeme
Obci Pohled za poskytnutí prostor a všem, kteří se podíleli na
přípravě programu.
V současné době probíhají dokončovací práce na káře určené
pro výjezdovou jednotku a připravujeme se na úpravu kontejneru.

V letošním roce uplyne 140 let od založení našeho sboru. Při této
příležitosti vás společně s Obcí Pohled zveme na oslavy, které
proběhnou v sobotu 25. dubna. Součástí oslav bude prohlídka
hasičské zbrojnice a křest nového dopravního automobilu.
Začátek ve 14 hodin před obecním úřadem. Pokud krizová
opatření v ČR nebudou do té doby zrušena, bude se akce konat
v jiném termínu.
Dále bych vás ráda pozvala na tři sportovní akce, jejichž
pořádání nás v letošním roce čeká. V sobotu 16. května
odpoledne se uskuteční okrsková soutěž dospělých, v neděli 17.
května první kolo HB turné v požárním útoku dětí a v pátek 19.
června se bude konat již 6. ročník nočního poháru v útoku
dospělých. Přijďte tedy podpořit naše týmy na fotbalové hřiště,
občerstvení bude zajištěno.
Na první zářijovou sobotu připravujeme zájezd, členové obdrží
pozvánky, informace budou také zveřejněny na obvyklých
místech.
Aneta Kudlová

ZAHRÁDKÁŘI
Zahrádkáři zahájili rok 15. 2. výroční členskou schůzí.
Kromě zhodnocení minulého roku byl schválen i plán
pro rok 2020. Aktivity spolku by měly probíhat
obdobně jako v minulých letech. Počítá se s výstavou
květin, moštováním, i pracemi s malotraktorem. Na
schůzi vybrali členové z pěti návrhů dva tematické
zájezdy. První by se měl uskutečnit 8. května do Kroměříže na jarní
výstavu květin a do tamního zámku. Druhý zájezd je plánován na
cibulový jarmark do Hořovic a do zámku v Blatné. Vzhledem
k bezpečnostním opatřením proti šíření koronaviru není
pravděpodobné, že bude možné květnový zájezd do Kroměříže
uskutečnit. V takovém případě uvažujeme o jeho přesunutí na
srpen, kdy tam probíhá letní výstava květin Floria.
Na začátku roku jsme přijali několik nových členů a k 1. 3. jsme měli
71 členů. Bohužel 15. 3 náhle zemřela dlouholetá aktivní členka
paní Věra Hladíková, která řadu let pracovala jako pokladní naší

organizace a i když tuto funkci již před lety předala mladším,
stále se aktivně zúčastňovala činnosti jako členka výboru.
Čest její památce!
Jitka Neuwirthová

KLUB DŮCHODCŮ
Nový rok s pěknou číslovkou 2020 začal dobře. Na prvních
třech schůzkách jsme si povídali. Byl u nás pan Hraboš,
promítali jsme si obrázky z masopustu a hlavně plánovali výlet
a další akce, na kterých se budeme spolupodílet.
Bohužel, nákaza koronavirem se objevila i v naší republice a
vláda vyhlásila přísná opatření. V této době se zakazují
hromadné akce, a proto se podřídíme vyhlášeným omezením.
Vláda ČR zvlášť apeluje na seniory, jako rizikovou skupinu,
aby omezili pobyt mezi lidmi. Proto zatím nebudou ani naše
pravidelné schůzky. Jakmile se situace změní, budeme
informovat ve vývěsce u OÚ.
Marie Machová

SRDP
28. 2. 2020 proběhla další z besed s p. Martinem Hospodkou z České Bělé, „Přes Alpy k moři“. Martin jel tentokrát i s rodinou, na
dvou koloběžkách a s dětským vozíkem. Na cestu se vydali v červenci, trvala 13 dní a trasa částečně vedla i po známé cyklostezce
Alpe Adria. Nejeli stovky km, nocovali pod stanem… a s malým devítiměsíčním synkem to byl skutečný adrenalin, největší asi pro
mamku... Měli jsme možnost vidět řadu krásných fotografií. Děkujeme 😊
8. 2. 2020 se někteří naši členové účastnili Staročeského masopustního průvodu v naší obci jako maškary, jíní pomáhali s technickým
zajištěním celé akce. Masopustní pochůzka i závěrečné posezení ve vyfešákovaném obecním skladu, kterému jsme začali říkat
Kulturní dům Bramborárna, jsme si užili. Je báječné, kolik lidí se zapojilo, napeklo a navařilo a hlavně – odpoledne také přišlo,
abychom ty dobroty společně zkonzumovali.
7. 3. 2020 proběhlo jarní pletení z pedigu. Krásný, ale složitý košíček, dal
tentokrát všem pořádně zabrat. Výsledek ale stojí za to, krásný košíček,
naplněný třeba kraslicemi, bude skutečnou ozdobou každé dekorace.
Připravované akce:
Zámecké Velikonoce byly plánovány na sobotu 4. 4. Vzhledem k situaci
kolem koronaviru se celá akce ruší. Možná budou aktuálně platící podmínky
uvolněny, protože ale děti nechodí do školy, nebudou k dispozici jejich
výrobky na vystavení, a ani materiál na dílničky nemůžeme v současné
době stoprocentně zajistit. Děkujeme za pochopení a všem, kteří se na
přípravách podílejí, za vynaložený čas a úsilí. Za rok si to vynahradíme!
30. 4. – Čarodějnice – tradičně na prostranství ve středu obce, bližší
informace o konání či nekonání budou vyvěšeny.
20. 6. – Velké zábavné odpoledne ve spolupráci s místními spolky.
Dále pokračuje sběr papíru, vždy 1. sobotu v měsíci, tedy 4.4.; 2.5.; 6.6. na
prostranství před mateřskou školou v době od 9:00 hod. do 10:00 hod.
Za SRDP Petra Dvořáková

Z DĚNÍ ČERVENOKŘIŽÁKŮ
Po Vánoční odmlce jsme se v lednu opět sešli v plném počtu, v celkovém počtu 31
členů. Hned jsme se pustili do oprašování znalostí první pomoci.

Naší největší akcí v tomto období je již
tradiční charitativní ples Českého
červeného kříže, který je věnován
dárcům krve. Letos to byl již 21.
ročník. Ples se konal 7. března v KD
Ostrov Havlíčkův Brod. Děkujeme
všem, kteří se podíleli na přípravě
plesu a samotného plesu se i
účastnili.
Ve čtvrtek 12. 3. jsme pomáhali s
úklidem zámeckého parku, celkem se
tam zúčastnilo 10 našich členů.
A co nás čeká v nejbližší době?
Vzhledem ke zdravotní situaci a
veškerým nařízením vlády ČR jsme
prozatím pozastavili veškerou činnost
naší místní skupiny (schůzky, výlety,
zdravotnické dozory,…). Přejeme
Vám krásné prožití jarních svátků.
Aneta Eisová

Poděkování
Zámek Pohled děkuje všem spolkům, Mateřské škole Pohled a jednotlivcům za účinnou pomoc při úklidu zámeckého parku a
okolních pozemků náležejících k areálu.
za Zámek Pohled Jiří Farka

ÚKLID ZÁMECKÉHO PARKU
Při různých příležitostech jsem od některých místních spolků
slyšela pěkné myšlenky a nápady na pořádání zajímavých akcí.
Společné měly jedno – nejlepším místem pro jejich konání by byl
zámecký park. Majitel zámku není proti konání nejrůznějších akcí
v zámku a jeho okolí, park ale bohužel není v takové kondici, aby
se zde mohly pohybovat desítky lidí…. Co s tím? Iniciativy se
chopili myslivci, neváhali, domluvili se s majitelem a vyčistili
a vyklidili horní část parku, kde nedávno spadl další strom. Svou
pomoc nabídly již dříve i další spolky, domluva však nebyla nijak
konkrétní. Čas běžel… a nic! Jarní prázdniny se blížily ke konci,
předpověď slibovala pěkné počasí... S pracovníky zámku jsme
se domluvili co a jak…. a pak už jen využít všechny ty telefony,
maily, WhatsAppy a Messenery. Všechno to fungovalo, ale hlásili
se lidé s omluvou, že na brigádu nemohou přijít. No jasně,
normální lidi musí chodit do práce, o prázdninách se také jezdí
pryč atd. „Co se dá dělat, nakoupené špekáčky skončí
v mrazáku, buchty snad někdo sní, a když se sejdeme třeba jen

čtyři, také nějakou práci zvládneme“, říkala jsem si. Dlouho jsem
nebyla tak příjemně překvapená, když se ve čtvrtek odpoledne
v parku postupně sešlo na tři desítky lidí, děti z kroužku ČČK,
Pokustónu i mladí hasiči, několik dospěláků ze Sdružení rodičů,
dětí a přátel obce Pohled nebo Pokusu a také členky Pokusu
a Klubu důchodců. Všichni se vrhli do práce, mládež dokonce
odložila i mobily a ruce použila k užitečnější činnosti. Posbírané
větve jsme hned pálili a za tři hodinky byl park k nepoznání.
Budeme ještě pokračovat, abychom vyklidili i spodní část parku
u řeky, nyní tomu ale brání koronavir… Všem mockrát děkuji za
odvedenou práci, jste skvělí! Věřím, že pan Zajíc a pan Farka byli
s brigádníky také spokojeni a i pan majitel naši snahu ocení.
Třeba tím, že i nadále umožní konání např. Nočního
pohádkového lesa, protože v Pohledu není krásnější kulisa než
právě zámecký park. Je vidět, že pohleďáci stále vnímají
zámecký areál za svou součást a centrum kulturního dění v obci.
Petra Dvořáková

POHLEDSKÝ STAROČESKÝ MASOPUST
Rok utekl jako voda a opět přišel čas masopustu. Po předchozích dvou úspěšných ročnících nepřipadalo v úvahu masopustní průvod
nezorganizovat. Najít ale ten správný termín, aby se mohla zúčastnit většina herců a muzikantů, zajistit potřebné kostýmy – to není
jen tak. A co teprve počasí! Vše se ale nakonec podařilo, zvládli jsme ušít i našeho vlastního medvěda, abychom si jednu z
nejdůležitějších masek nemuseli půjčovat. Investovali jsme tak všechny peníze, které zbyly z loňského ročníku a také část z toho
letošního. Den D byl stanoven na sobotu 8. února. Ráno se v klubovně hasičské zbrojnice sešly na tři desítky civilů a za dvě hodinky
byli na světě tradiční maškary – Laufr, medvěd i se svým medvědářem, kobyla, ras, tanečnice, babka s nůší, kominík, výběrčí daní,
policajt, hasič, myslivec, zahradník, farář, jeptišky i smrtka a čtyřčlenná kapela. Úkolem vojáka bylo průběh celého masopustu zachytit
na fotografiích.
V 10 hodin Laufr přivedl celý masopustní průvod k obecnímu úřadu, kde se masky postupně představily panu starostovi a
přihlížejícím, a požádaly o svolení k masopustní obchůzce obcí. Ke všeobecné radosti bylo svolení uděleno, maškary převzaly klíč od
obce a slavnost mohla začít. Černá šmouha na tváři od kominíka a červené srdíčko od tanečnic, písnička a tanec pro pána a paní
domu, zpěv, smích a zábava - maškary rozdávaly radost na každém kroku. Některé domácnosti je na oplátku obdarovaly koblížky,
řízky, obloženými mísami, trochou toho alkoholu a jinými dobrotami a také finančním příspěvkem. Naopak některé ulice byly
liduprázdné…
Počasí bylo krásné, odpovídalo
spíš pěknému jarnímu dni, než
začátku února. Medvěd ve svém
pořádném kožichu trpěl. Čerstvý
větřík maškary zchladil cestou do
Simtan, kobylu si však museli
hlídat, aby se nevznesla jako
balón .
S veselou náladou, 10 kilometry
v nohách a navštívenými 46
domácnostmi se průvod po čtvrté
hodině odpolední opět setkal s
panem starostou před obecním
úřadem. Zde, jak velí tradice,
Laufr poukázal na nedostatky v
obci a ty byly vykoupeny
obětováním
kobyly.
Svého
těžkého úkolu se ujali ras a
myslivec. Poté ke slovu přišel
farář a zřejmě živou vodou naši
kobylu opět přivedl k životu. Klíč
se vrátil do rukou starosty a
maškary přestaly vládnout obci.
Tím však zábava nekončila.
Všichni,
kteří
se
do
masopustního veselí zapojili,
věnovali maškarám během dne pohoštění nebo nějaký ten finanční příspěvek, obdrželi pozvání do krásně vyzdobeného obecního
skladu v centru obce, kterému se spontánně začalo říkat „Kulturní dům Bramborárna“. Tam bylo připraveno posezení a na stolech
jídlo a pití – veškerá výslužka, kterou maškary dostaly při pochůzce. A že to byly dobroty! Do večerních hodin tak pokračovala dobrá
nálada, lidé se bavili, povídali, tančili – a tak to má být.
Letošní ročník masopustu se opět vydařil a veliké poděkování patří všem, kteří jakkoliv přispěli k jejímu zdárnému průběhu. Obci
Pohled za přípravu a výzdobu prostor, p. Břízovi a p. Bártovi z Habrů za občerstvení pro maškary. Těm, kdo vyrobili kostým pro
medvěda, spolkům i jednotlivcům. Ale zejména děkujeme za nadšení a krásný přístup všech obyvatel obce, kteří pozvali masopustní
průvod k sobě domů a udržují tak tuto předjarní slavnost stále živou.
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