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Milí čtenáři, spoluobčané,
přichází podzim a spolu s ním finišují práce na stavbě vodovodu a kanalizace, které je nutné v tomto období
zvládnout. Intenzivně se pracuje na dokončení ČOV, jejím vybavení technologií na čištění a napojení na
kanalizační síť. V ulici Nádražní jsou dokončeny přípojky a očekáváme realizaci podvrtu pod železniční tratí.
V posledních dnech měsíce října dojde k opravě povrchu silnice III/03815 na Dlouhou Ves. Dopravní obslužnost
obce však nejvíce komplikuje oprava silnice I/19 v ulici Revoluční a Přibyslavská, kterou provádí společnost
Metrostav Infrastructure a.s. a investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Autobusy se musí otáčet na
prostranství u hřbitova, kam je z tohoto důvodu zákaz vjezdu ostatním vozidlům, cestující nastupují do
autobusu u označníku autobusové zastávky u hlavní silnice. Součástí prací v ulici Přibyslavské bylo i zpevnění
hráze rybníčku Jeliňák. Oprava povrchu tělesa silnice v této části je před dokončením a po jejím zprůjezdnění
se zjednoduší doprava obcí. Bohužel práce v ulici Revoluční, které brání průjezdu do Pohledu od Havlíčkova
Brodu, budou probíhat ještě po celý říjen. Stavba postupuje podle možností a není možné dopředu informovat,
kdy bude jaká část ulic průjezdná a zda např. bude průjezd blokovat technika. Nejpozději do poloviny listopadu
však budou veškeré práce ukončeny, celá silnice bude mít nový povrch a doprava se vrátí do běžných kolejí.
Za obec a za všechny firmy, které se na probíhajících pracích podílejí, Vás všechny prosíme o pevné nervy,
rozumný přístup, trpělivost a ohleduplnost, kterou projevujete.
Zastupitelstvo obce

◦•● INFOKOUTEK, ANEB CO SE CHYSTÁ V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ ●•◦










Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
Republiky se uskuteční v pátek 8. října od 14.00 do 22.00
hodin a v sobotu 9. října od 8.00 do 14.00 hodin ve volební
místnosti na obecním úřadu Pohled – v knihovně. Volební
lístky budou ve volební místnosti k dispozici. Platí povinnost
mít roušku. Pro umožnění hlasování mimo volební místnost,
tj. do přenosné volební schránky v místě bydliště, volejte tel.
724 189 741.

Kominické práce si můžete objednat nahlášením jména a
adresy na OÚ nejpozději do pondělí 11. 10. do 8.00 hodin –
osobně, telefonicky na 724 189 741 nebo e-mailem
ou@obecpohled.cz.


Sběr nebezpečného odpadu v Pohledu bude probíhat
v úterý 26. 10. v čase 15.00 – 15.15 hodin u obecního úřadu.



Pravidelné moštování začalo v sobotu 18. září a bude
pokračovat každou sobotu až do 23. října, vždy od 7.00 do
10.00 hodin.

Členská schůze TJ Sokol Pohled se uskuteční v sobotu 13.
11., členové budou informováni.



Sběr starého papíru se bude konat na prostranství před MŠ
každou první sobotu v měsíci, tedy 2. 10., 6. 11. a 4. 12.
v době mezi 9.00 a 10.00 hodin.

Členská schůze Pohledského kulturního seskupení
POKUS se uskuteční v úterý 16. 11. od 18.00 hodin
v klubovně hasičské zbrojnice.



Na podzimní pletení z pedigu jste zváni do klubovny
hasičské zbrojnice dne 16. října od 13.00 hodin.

Rozsvěcení vánočního stromu proběhne v pátek 26. 11.,
tradičně v podvečerních hodinách. Podrobnosti budou
zveřejněny na www.obecpohled.cz a obvyklých místech.



Sběr železa uskuteční Sbor dobrovolných hasičů Pohled
v sobotu 6. listopadu, svoz začne v 8.00 hodin.

Členská schůze Sboru dobrovolných hasičů Pohled se
uskuteční v sobotu 27. 11.



Česko zpívá koledy – k této akci se obec Pohled připojí i
v letošním roce, doufejme, že proběhne bez nějakých
omezení.

Kominické práce v Pohledu bude provádět Kominictví
Jaroslav Voda, Přibyslav, ve dnech 11. – 13. 10. 2021.

ZÁBĚRY ZE STAVBY VODOVODU A KANALIZACE

Čistička odpadních vod – lití betonu

VODOVOD POHLED – VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
Informace VaK k připojení nemovitostí na nový vodovod:
Pro připojení jednotlivých nemovitostí budou využity připravené
části vodovodních přípojek na veřejném pozemku, které byly
provedeny v rámci výstavby vodovodu. Na tyto přípojky je
vypracována projektová dokumentace (PD), kterou nechala
zpracovat obec Pohled. Přípojka má být přímá a co nejkratší. Při
splnění podmínek (délka přípojky vč. veřejné části max. 50m,
nemovitost je trvale obývaná, vodoměru nehrozí zamrznutí a je
umístěn za první obvodovou zdí) lze vodoměrnou soustavu
umístit v domě. V případě umístění do šachty, musí být použita
šachta VKHB-01, případně MODULO. O umístění vodoměru
rozhodne VaK HB. Trasa vodovodní přípojky a umístění
vodoměrné sestavy musí být provedeny dle VaK HB
odsouhlasené projektové dokumentace.
Postup pro zřízení nové vodovodní přípojky:
1. Žádost o zřízení vodovodní přípojky – k dispozici na
www.vakhb.cz a OÚ, vyplněná bude předána bez příloh VaK HB.
PD přípojek si VaK HB vyžádá od obce Pohled.
2. Montáž vodovodní přípojky – žadatel zajistí zemní práce pro
montáž potrubí. Trasa a umístění vodoměrné soustavy musí být
v souladu s VaK HB odsouhlasenou PD. Montáž přípojky bude
na náklady žadatele provádět výhradně VaK HB. Termín žadatel
projedná se zástupcem VaK HB před zahájením zemních prací.
3. Uzavření smlouvy o dodávce vody – zákazník uzavře na
obchodním oddělení VaK HB po provedení montáže přípojky.
Realizace vodovodních přípojek bude probíhat v průběhu roku
2022, optimální doba pro podání žádosti na VaK HB bude
v prvním čtvrtletí příštího roku.

SENIOŘI V POHLEDU

Technika na podvrty silnice a řeky, na trať nestačila…

Obec Pohled s pracovnicemi Domova pro seniory v Reynkově
ulici v Havlíčkově Brodě zorganizovali návštěvu a prohlídku
Pohledu a jeho okolí pro ty obyvatele Domova, kteří dřív
v Pohledu žili a kterým zdravotní stav tento výlet umožnil.
V krásný slunečný den, 14. září, pro seniory vyrazil hasičský
dopravní automobil. Výletníci a jejich doprovod naplnili ještě
další auto a vyjeli směr Pohled. Pan starosta vykládal o změnách
v obci a odpovídal na všechny otázky. Pro lidi, kteří tu žili, ale
v posledních několika letech obec nenavštívili, je těch změn
opravdu hodně. Jako první zcela jiná silnice v Rouštanech, Velký
dojem zanechalo poutní místo u sv. Anny, upravená prostranství,
opravený kostel, tekoucí pramen, altán. Další cesta vedla kolem
samot k cestě novým stromořadím do Simtan. V Simtanech
senioři žasli nad proměnou obce a krásnými malbami v kapličce.
Stejně je zaujalo i Koupaliště. V Pohledu si prohlédli stavbu
čističky a rozkopané ulice. I když je to teď těžké, přejí všem
pohleďákům, že se vodovodu a kanalizace dočkají. Vždyť oni o
tom slýchali řadu let, teď se konečně staví. V klubovně hasičské
zbrojnice bylo na závěr připraveno malé občerstvení a se seniory
si přišla popovídat paní Machová, která se se všemi osobně zná.
Krátce po poledni jsme se se seniory rozloučili a velmi nás těší,
že se jim návštěva moc líbila. Rádi je tu uvítáme za nějaký čas,
až budou probíhající práce v obci ukončeny a silnice opravené.
Děkujeme všem, kteří se na přípravě a organizaci tohoto výletu
podíleli.

Usazování čerpací stanice

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ POHLED, SIMTANY
Od června v Pohledu a v Simtanech došlo k výměně svítidel
veřejného
osvětlení
a
k doplnění
některých
nových
biodynamických svítidel. Nejsou instalována zatím v ulici
Přibyslavská a Revoluční podél silnice I/19. Svítidla během noci
mění barvu a intenzitu světelného toku. Cílem nastavení těchto
moderních biodynamických svítidel je nasvícení komunikace a
chodníkům, nikoliv domů a zahrad. Protože vedení je většinou
zavěšeno na sloupech a jen minimálně kabelem zemí, dochází
k výpadkům veřejného osvětlení, které se snaží odstranit
odborná firma. Nové technologie nasvícení a starší vedení není
zcela kompatibilní a na sladění se pracuje.

PD, foto obec

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.

Ze zasedání 3. 8. 2021
Zastupitelstvo obce Pohled schválilo:


smlouvu o dílo na akci „Optická síť Pohled“ mezi Obcí
Pohled, IČO: 00268062, Revoluční 39, 582 21 Pohled a
Tlapnet s.r.o., IČO: 27174824, U Schodů 122/5, 190 00
Praha 9 – Hrdlořezy.
 hospodaření a plnění rozpočtu obce Pohled za dvě čtvrtletí
roku 2021 a rozbor hospodaření příspěvkové organizace
obce – Mateřské školy Pohled za dvě čtvrtletí roku 2021.
 Rozpočtová opatření č. 10/2021, č. 12/2021 a č. 13/2021.
Zastupitelstvo obce Pohled rozhodlo:
 o zřízení věcného břemene – služebnosti a zároveň
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti
č. IV-12-2019322/VB/1 mezi Obcí Pohled, IČO: 00268062,
Revoluční 39, 582 21 Pohled (povinná) a ČEZ Distribuce
a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV –
Podmokly (oprávněná), na akci „Pohled, Simtany, par. 37/3,
kNN“.
 o zřízení věcného břemene – služebnosti a zároveň
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti
č. IV-12-2018982 mezi Obcí Pohled, IČO: 00268062,
Revoluční 39, 582 21 Pohled (povinná) a ČEZ Distribuce
a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV –
Podmokly (oprávněná), na akci „Pohled, Simtany, par. 39/5,
kNN“.
 nabýt úplatně do vlastnictví obce ¼ ve vztahu k celku
pozemku p.č. st 51/1 o výměře 910 m2 , zastavěná plocha,
nádvoří, jehož součástí je dům č.p. 19, ¼ ve vztahu k celku
pozemku p.č. 91/1 o výměře 627 m2 , zahrada, s
hospodářskými budovami, ¼ ve vztahu k celku pozemku p.č.
92 o výměře 1205 m2 , zahrada, vše v k.ú. Pohled od
manželů fyzických osob, Pohled, za dohodnutou celkovou
kupní cenu 625 000 Kč. Zároveň Zastupitelstvo obce
schvaluje kupní smlouvu. Náklady na sepsání smlouvy a
vklad do Katastru nemovitostí hradí obec Pohled.
 o zřízení služebnosti a zároveň schvaluje Smlouvu o zřízení
služebnosti č. 12MP-003473 mezi Obcí Pohled, CETIN a.s.,
IČO: 04084063 a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČO:
65996390, na akci „I/19 Simtany, směrová úprava trasy“.
 o zřízení věcného břemene a zároveň schvaluje Smlouvu o
zřízení věcného břemene č. 12MP 003472 mezi Obcí
Pohled, GasNet, s.r.o., IČO: 27295567 a Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR, IČO: 65996390, na akci „I/19 Simtany, směrová
úprava trasy“.
 o pronájmu části pozemku ve vlastnictví Obce Pohled
(pronajímatel), zapsaném na LV 10001, u Katastrálního
úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod,
p.č. 826/1, ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Pohled, o
výměře 1900 m2 , na dobu určitou od 2. 8. 2021 do 31. 12.
2021, za cenu 22 Kč / 1 m2 / rok bez DPH, společnosti
Metrostav Infrastructure a.s., IČO: 24204005, Koželužská
2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň a zároveň schvaluje nájemní
smlouvu.
 o pronájmu částí pozemků ve vlastnictví Obce Pohled,
(pronajímatel), zapsaném na LV 10001, u Katastrálního
úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod,
p.č. 276/12, trvalý travní porost, p.č. 296/2, trvalý travní
porost a p.č. 296/7, trvalý travní porost v k. ú. Pohled, o
výměře 600 m2 , na dobu určitou od 2. 8. 2021 do 31. 12.
2021, za cenu 22 Kč / 1 m2 / rok bez DPH, společnosti VHST
s.r.o., IČO: 02464471, Kouřimského 2532, 393 01 Pelhřimov
a zároveň schvaluje nájemní smlouvu. 4.
Zastupitelstvo obce Pohled vzalo na vědomí:
 Rozpočtové opatření č. 11/2021.

Ze zasedání 3. 8. 2021
Zastupitelstvo obce Pohled schválilo:
 projektový záměr „Vybavení pro pořádání kulturních a
spolkových akcí v Pohledu“, rozhoduje o financování projektu
z rozpočtu obce Pohled do výše 250.000,00 Kč a zároveň

pověřuje starostu obce podpisem Dohody o poskytnutí
dotace z Programu rozvoje venkova ČR.
 výběr dodavatele pro nákup nůžkových párty stanů pro
projekt „Vybavení pro pořádání kulturních a spolkových akcí
v Pohledu“, společnost TENTino s.r.o., IČO: 25950525, a pro
nákup pivních setů pro stejný projekt společnost PártystanyJičín s.r.o., IČO: 03440818.
 na základě doporučení hodnotící komise, výběr zhotovitele
akce „Vybudování a obnova místa aktivního a pasivního
odpočinku v obci Pohled – dětské hřiště“ společnosti TR
ANTOŠ s.r.o., IČO: 48152587, protože předmětná nabídka
splnila podmínky zadání a je nabídkou s nejnižší nabídkovou
cenou. Zároveň zastupitelstvo obce Pohled pověřuje starostu
obce podpisem Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
veřejné zakázky.
 na základě doporučení hodnotící komise, výběr zhotovitele
akce „Vybudování a obnova místa aktivního a pasivního
odpočinku v obci Pohled – víceúčelové hřiště“ společnosti
Linhart spol. s r.o., IČO: 47052121, protože předmětná
nabídka splnila podmínky zadání a je nabídkou s nejnižší
nabídkovou cenou. Zároveň zastupitelstvo obce Pohled
pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem veřejné zakázky.
 na základě doporučení hodnotící komise, výběr zhotovitele
akce „Vybudování a obnova místa aktivního a pasivního
odpočinku v obci Pohled – workout“ společnosti COLMEX
s.r.o., IČO: 29037221, protože předmětná nabídka splnila
podmínky zadání a je nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou.
Zároveň zastupitelstvo obce Pohled pověřuje starostu obce
podpisem Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem veřejné
zakázky.
 přijetí finančního daru Mateřskou školou Pohled, IČO:
71000496, Zámecká 91, 582 21 Pohled, ve výši 2.650,00 Kč.
 Rozpočtová opatření č. 15/2021.
Zastupitelstvo obce Pohled rozhodlo:
 o prodeji pozemků ve vlastnictví obce p.č. 6/3, p.č. 6/4, p.č.
7/3, p.č. 25/11, p.č. 27/31, p.č. 27/29, p.č. 525/2, p.č. 540/2,
p.č. 543/2, p.č. 548/2, p.č. 548/3, p.č. 550/2, p.č. 551/2, p.č.
556/2, p.č. 570/2, v celkové výměře 1.832 m2, vše v k.ú.
Simtany, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, za
dohodnutou kupní cenu 183.200,00 Kč. Díly pozemků byly
odděleny geometrickým plánem č. 137-31/2021 a
geometrickým plánem č. 136-2113/2021. Náklady na
pořízení geometrických plánů, sepsání smlouvy a vklad do
katastru nemovitostí hradí Ředitelství silnic a dálnic ČR.
 o zřízení věcného břemene a zároveň schvaluje Smlouvu o
zřízení věcného břemene č. 9900110528/2/2021 mezi Obcí
Pohled (povinná), GasNet s.r.o., IČO: 27295567 (oprávněná)
a fyzickou osobou, Pohled (investor), na zřízení plynové
přípojky k rodinnému domu Nad Tratí č. p. 121, Pohled.
 žádosti ze dne 3. 8. 2021 vyhovět snížením nájemného z
10.000,00 Kč na 8.000,00 Kč z pronájmu pozemků na pouť u
Svaté Anny v roce 2021, Ireny Kučerové, IČO: 72780924.
 nevyhovět žádosti ze dne 18. 8.2021, o zvýšení nájemného o
1.000,00 Kč z pronájmu pozemků na pouť u Svaté Anny v
roce 2021, TJ Sokol Pohled z. s., IČO: 46483241.
 o neposkytnutí finančního daru spolku Naše odpadky z.s.,
IČO: 10722289, Uherčice 339, 691 62 Uherčice.
 o poskytnutí finančního daru obcím a regionům postiženým
vichřicí v červnu 2021 ve výši 100.000,00 Kč prostřednictvím
programu pomoci organizovaném Sdružením místních
samospráv, z.s., Zlín – Prštné a zároveň rozhoduje uzavřít
Darovací smlouvu mezi Obcí Pohled (dárce) a Sdružením
místních samospráv, z. s., IČO: 75130165 (obdarovaný).
 o prodeji hasičského automobilu AVIA A31, SPZ HB6383 ,
VIN: J003420, za nabídkovou prodejní cenu 20.000,00 Kč.
Zastupitelstvo obce Pohled vzalo na vědomí:
 Rozpočtové opatření č. 14/2021.

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Mateřská škola během letních měsíců dostala novou podobu, a
to díky novému schodišti, které je oproti původnímu širší a pro
děti pohodlnější. Nechybí madla přizpůsobená pro výšku dětí a
zastřešení po celé šířce, což bude při nepříznivém počasí
výhodou. Dále proběhlo vymalování části mateřské školy a
chystáme obnovu nábytku v kuchyni v mateřské škole.
Letošní školní rok jsme zahájili s počtem 14 dětí. Mateřskou
školu bude nově navštěvovat 6 dětí ve věku 3-4 let, v tomto roce
máme 2 předškoláky.
I když je školní rok opět poznamenám hygienickými opatřeními
souvisejícími s COVID-19, plavecký kurz jsme zahájili a probíhá
standardním způsobem. Na kurz jezdí 12 dětí a doufáme, že ho
zvládneme celý.
Podzim je jako každý rok svým počasím proměnlivý a my
doufáme, že vše zvládneme ve zdraví a pohodě.
S přáním krásného podzimu
Leona Čermáková, ředitelka školy

6.813,00 Kč a prodej suvenýrů obce v hodnotě 370,00 Kč.
Celkový zisk obce z pouti činil 21.753,00 Kč. Děkujeme členům
ČZS za prodej suvenýrů obce na výstavě květin, SDH Pohled za
zajištění parkoviště u sv. Anny a TJ Sokol za zvládnutí a
bezproblémový průběh pouťových zábav.
V letošním roce se nepodařilo zajistit koncert v kostele sv.
Ondřeje. Obec proto zorganizovala na sobotní podvečer koncert
dechové hudby na nádvoří zámku. Hrála jihočeská kapela Malá
muzika Nauše Pepíka, koncertu se účastnilo na 150 posluchačů
nejen z obce Pohled. Náklady na koncert byly ve výši 19.849,00
Kč za hudbu a 3.000,00 Kč za pronájem pódia. Věříme ve vyšší
návštěvnost podobných akcí, pořádaných především pro naše
občany. Obec děkuje Zámku Pohled za bezplatné zapůjčení
areálu zámku.

ÚKLID ALEJE A U SVATÉ ANNY
29. června a 8. července se Pohledem prohnaly vichřice.
Nechaly za sebou popadané stromy, naštěstí ale způsobily
škody jen na majetku. Ušetřena nezůstala ani lipová alej a
stromy na poutním místě u sv. Anny. Díky průběžné odborné
péči o stromy nebyly škody významné, přesto na zemi leželo
množství menších či větších větví. Některé nejstarší lípy přišly o
kosterní větve, s odstraněním některých pomáhal i Hasičský
záchranný sbor Kraje Vysočina s plošinou. Ale co s množstvím
popadaných větví na poutním místě v době blížící se pouti?
Naštěstí máme v Pohledu řadu ochotných lidí, kteří vyslyšeli
prosbu obce a 13. července přišli s odklízením větví pomoct.
Samozřejmě za pomoci zaměstnanců obce a potřebné techniky.
Za dvě hodinky byly větve sesbírány, naloženy a svezeny na
několik hromad, které byly zaměstnanci obce spáleny a poutní
místo tak připraveno na tradiční pouť. Ještě jednou všem
děkujeme za účinnou pomoc!

PD, foto obec

Z FARNOSTI
Rádi bychom na úvod poděkovali všem ochotným přátelům
svatoanenského poutního místa za pomoc při organizaci poutě:
panu Josefu Macháčkovi za zhotovení provizorního hlavního
oltáře, rodině Mištů za neúnavnou péči o květinovou výzdobu,
panu Pavlasovi s rodinou za překrásný hudební doprovod o malé
pouti i během slavné mše svaté v kostele sv. Ondřeje,
litoměřickým skautům za ministrování, všem dobrovolníkům za
službu při prodeji benefičních oplatek a nespočtu dalších, kteří
pomohli s úklidem celého poutního místa. Poutní oslava se
navzdory časným nejistotám vydařila.
Přivítali jsme nového havlíčkobrodského kaplana P. Jakuba
Brabence, který nastupuje na místo P. Petra Soukala. Ten byl
vyslán na teologická studia do Říma. Kéž se oběma duchovním
na nových působištích daří naplňovat kněžské povolání.

PD, foto obec

POUŤ U SVATÉ ANNY
I v letošním roce ohrožovala protiepidemická opatření konání
tradiční pouti u Svaté Anny. Zastupitelstvo obce se rozhodlo
pozemky pro atrakce a stánky pronajmout zájemcům a případná
omezení řešit s ohledem na aktuální situaci. V sobotu počasí
přálo, nedělní předpověď však nebyla příznivá, byly očekávány
přívalové deště, a to negativně ovlivnilo jak množství lidí na
pouti, tak počet stánkařů. Díky slunečné sobotě však byla
celková návštěvnost podobná jako v loňském roce. Obec získala
od nájemců poutního místa nájemné v celkové výši 46.000,00
Kč, výdaje na 2 ks WC s možností mytí rukou činily 4.404,00 Kč,
uskladnění a odvoz odpadu 4.177,00 Kč. Dalším příjmem z pouti
byly poplatky spolků ČZS, TJ Sokol a SDH ze vstupného ve výši

Pokračuje obnova poutního kostela sv. Anny: třetí etapa
restaurování varhan a první záchranné práce na hlavním oltáři.
Ve farním kostele sv. Ondřeje byla zahájena další etapa obnovy
architektury hlavního oltáře. Tyto projekty podpořilo Ministerstvo
kultury ČR, kraj Vysočina, obec Pohled a biskupství
královéhradecké. Všechny nedělní mše svaté budou slouženy v
kostele sv. Anny až do listopadu. I nadále je možné přispět na
obnovu poutního kostela zakoupením oplatek vyrobených
charitativní společností při příležitosti 260 let od vysvěcení
kostela sv. Anny - k mání jsou příchutě vanilka, oříšek, skořice,
karamel a kokos.
V roce sv. Josefa, ochránce sv. Rodiny, a sv. Ludmily, patronky
českého národa, vyprošujeme naší společnosti požehnání pro
všechny rodiny: Kéž oba světci ochraňují úctu a věrnost mezi
manželi, střeží ctnosti pro mladou generaci, podpírají v
těžkostech ty dříve narozené a přimlouvají se za spásu duší
zemřelých.
Jan Novotný ml.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Z ČINNOSTI
ČERVENOKŘIŽÁKŮ
V sobotu 28. 6. 2021 vyrazil Honza Šidlák a
Péťa Eis pomoci na hodonínsko lidem, kteří
byli zasažení tornádem. Ze začátku kluci
dělali zdravotnický dozor, poté odklízeli
sutiny ze zasažených domů. Děkujeme
klukům za solidaritu a pomoc.
První prázdninový den jsme využili k naplánování výletu do Brna,
než se nám děti rozutečou na prázdniny. Našim cílem bylo
navštívit výstavu lidského tělo Human Body a vědecko-zábavný
park Vida. Na výstavě lidského těla jsme se dozvěděli, jak naše
tělo funguje, dále pak, jak vypadají uvnitř jednotlivé tělesné
struktury. Prohlídka trvala zhruba jednu hodinu. Na vědeckozábavný park jsme si vyčlenili čtyři hodiny našeho času. Zde
jsme měli možnost vyzkoušet, jak funguje fyzika, chemie, lidské
tělo i smysly v praxi. Obě navštívená místa se nám velice líbila.
V termínu od 7. do 14. 8. 2021 se konal dětský pobytový tábor v
rekreačním zařízení Radost u Světlé nad Sázavou. Tématem
letošního tábora byla Vesmírná invaze. Na táboře jsme zažili
mnoho legrace. Postavili jsme vesmírnou loď, ve které jsme na
konci táboru soutěžili. Proběhl vesmírný výcvik, který byl
opravdu náročný, zahrnoval běh na čas, plazení se v bahně,
nošení dřevěné klády atd. A co by to bylo za vesmírnou
posádku, která by si neuměla ani uvařit jídlo. Proto jsme měli

výzvu v uvaření pravého kotlíkového guláše. Následně jsme
všichni zasedli k jednomu stolu a hotové pokrmy snědli. Večer
po vaření guláše jsme měli táborák. Celý tábor jsme hráli
sportovní hru Lacros. Síly byly opravdu vyrovnané, ale vyhrát
může jen jeden. Letos k nám zavítala i známá soutěž ve
StarDance, všechny děti, které se účastnily, měly nádherná
vystoupení (záznam ze StarDance je uložen na Facebooku na
stránce OS ČČK). Ani letos nechyběl karneval, na který tentokrát
zavítali i zelení mimozemšťani. Mimozemská invaze na náš
tábor proběhla o den dříve, než bylo naplánováno, ale i tak se
děti s útokem statečně popraly a zvítězily. Ve čtvrtek nás
navštívili hvězdáři z Pelhřimova, kteří s sebou přivezli teleskop a
my se tak mohli podívat na planety. Bohužel nám počasí moc
ten den nepřálo, ale i přesto jsme mohli vidět planetu Saturn

nebo Jupiter. Za naší MS se účastnilo celkem 13 dětí, 4 vedoucí
(Káťa Hejkalová, Aneta Eisová, Péťa Eis a Honza Šidlák) a tři
praktikanti (Kristýnka Hejkalová, Luky Pokorný a Tom Křípal).
Doufám, že se v tak krásném počtu opět sejdeme i příští rok.
Budeme se na Vás těšit. Na tento tábor se nemusí hlásit pouze
děti, kteří navštěvují kroužek první pomoci. Pokud Vás tento
tábor zaujal a chce zažít soustu legrace a najít nové kamarády,
tak neváhejte se k naší táborové bandě přidat. Nesmím
zapomenout poděkovat kraji Vysočina, který podpořil tábor z
fondu Vysočiny kraje Vysočiny. Velice děkujeme, že podporuje
celoroční činnost našich dětí.
Zdravotnický dozor tentokrát již na dvou letních táborech pod
vedením Berušek zajišťovala Monďa Ondráčková. Děkujeme.
Dne 2. 9. se v Havlíčkově Brodě za AZ Centrem konala akce
Volný čas není nuda. Zde se účastnily Anička a Verča
Čermákovi, Amálka Váchová, Betka a Darča Vaňkovi a Monďa
Ondráčková. Holky zde prezentovaly činnost ČČK, ukazovaly
první pomoc – resuscitaci dospělého, juniora i miminka, dále zde
měly lidské tělo pro nejmenší. Účast byla veliká, holky se
nezastavily.
A co nás čeká na podzim?
8. 10. 2021 bude od 17 hodin pro nové zájemce s rodiči v
klubovně hasičské zbrojnici nachystána ukázka naší činnosti.
15. – 17. 2021 Celostátní humanitární jednotky v Havlíčkově
Brodě
Kroužky a zdravotnické dozory
Za MS ČČK Pohled Vám přeji krásný nadcházející podzim .

Text a foto: Aneta Eisová

KLUB DŮCHODCŮ
Členové klubu důchodců se sešli po dlouhé době na schůzce
8. září. Program jsme zkrátili na minimum. Hlavní bylo, že si lidé
mohli zase popovídat. Oprášili jsme cestu zájezdu, který jsme
plánovali na květen 2020, ale uskutečnit se mohl až nyní, 15.
září. Navštívili jsme zámek v Doudlebech nad Orlicí,
mimochodem moc krásný zámek, kde nás přivítal sám majitel.
Po obědě nás čekala návštěva Muzea Emila Holuba v Holicích v
Čechách. Opět nám přálo počasí, příjemný a ochotný pan řidič
ze společnosti Husták nás dovezl v pořádku domů.
Doufáme, že se budeme moci opět scházet tak, jak jsme zvyklí,
tj. každou první středu v měsíci.
Marie Machová

HASIČI
Letošní soutěžní sezóna začala až na
konci června, kdy se rozjela Rebel HB liga
dospělých i dětské turné v požárním útoku.
Poslední zářijovou sobotu se na desátém
kole ligy rozhodlo o konečném pořadí
letošního ročníku. Družstvo žen vybojovalo
2. místo ziskem 74 bodů a nejlepším
časem 16,85 sekund. Muži si perfektní 2.
místo zasloužili ziskem 132 bodů a nejlepším časem 17,69
sekund.
Dvou soutěží se zúčastnili veteráni a nevedli si vůbec špatně, z
Rozsochatce si přivezli pohár za 1. místo ve své kategorii.
Dětské turné mělo pouze 3 soutěže. Mladší kvůli nepodařenému
poslednímu závodu skončili na celkovém 5. místě, starší byli
čtvrtí.
O pouti jsme se postarali o parkování v blízkosti areálu u Svaté
Anny.
Hned týden po pouti hřiště opět ožilo, tentokrát premiérově
pořádáním HB ligy. Na začátku jsme měli trochu problémy s
časomírou, po odstranění závady už soutěž probíhala hladce.
Děkujeme Obci Pohled za podporu, panu starostovi a paní
místostarostce za pomoc při tisku diplomů a TJ Sokol za
spolupráci při zapůjčení areálu. Velké poděkování patří i
sponzorům soutěže. V neposlední řadě děkujeme občanům
bydlícím v okolí hřiště za toleranci zvýšeného hluku nejen při
soutěži a všem ostatním, kteří přišli podpořit naše týmy.
V dětských týmech letos opět dojde k většímu generačnímu
posunu, proto jsme do svých řad přibrali 8 nováčků a budeme se
snažit, aby se jim u hasičů líbilo stejně jako jejich starším
sourozencům a kamarádům.

V poslední zářijovou neděli jsme využili krásné slunečné počasí
a s dětmi vyrazili na výlet, který se uskutečnil s podporou dotace
na volnočasové aktivity z MŠMT. Cílem výletu byla zřícenina
hradu Orlík.

A co nás čeká v nejbližší době? Poslední letošní soutěží pro děti
bude závod požárnické všestrannosti na začátku října ve Ždírci
nad Doubravou.
V sobotu 6. listopadu se uskuteční tradiční podzimní sběr
železného šrotu. Svoz začne v 8 hodin.
Výroční valná hromada je naplánována na sobotu 27. 11. členové obdrží pozvánku.
Text a foto: Aneta Kudlová

ZE SOKOLÍHO HNÍZDA
Před pohledskou poutí náš spolek
navštívila na udání Krajská hygienická
správa. Až jsme se divili, jaký přehled o
našem spolku má anonym. Očividně
někomu náš spolek leží v žaludku a
snižuje se k udavačství. Ale i zde platí,
co tě nezabije, to tě posílí. Objevené
nedostatky jsme dali do pořádku dostali jsme pokutu a s čistým
svědomím a vědomím jsme se mohli pustit do pořádání
tradičních pouťových zábav a občerstvení u Svaté Anny.
S obsazením obsluhy nám tentokrát pomohli i lidé mimo spolek,
za což jim moc děkujeme a byli bychom rádi, kdyby nám
pomáhali i nadále.
Počasí nám přálo a účast byla hojná jak na zábavách, tak i u
stánku s občerstvením u Svaté Anny.
I nadále se budeme snažit získat finanční dotace. Nyní cílíme na
dotaci Kabina. Je v ní zahrnuta spoluúčast obce ve výši 100
000,- Kč a 100 000,- Kč TJSP. V případě úspěchu bychom

dostali 800 000,-Kč. Podklady máme připravené a budeme čekat
na stanovisko obce.
A tým
Týden po pouťovém veselí jsme se vydali s velkým očekáváním
k prvnímu mistrovskému utkání na půdu Velkého Beranova.
První gól jsme dali my, ale nakonec jsme odjeli s prázdnou a
prohráli jsme 3:2. V následujících utkáních jsme se utkali s
Chotěboří B (5:0), Světlou nad Sázavou B (5:1), Ždírcem nad
Doubravou B (7:1), Habry (6:2), Batelovem (6:2) a naposledy
tento víkend jsme vyhráli v Havlíčkově Borové 2:0. Jsme na
průběžném druhém místě s 18 body a skóre 33:9, o bod za
Lípou.
Do týmu jsme ještě přivedli Honzu Zelenku a Karla Láteru z
Havl. Brodu, protože se před sezónou zranil Honza Hospodka a
dlouhodobě nemůže hrát Pepa Eis. Do konce podzimu nám
zbývá ještě 7 zápasů a vedoucí Lípu budeme mít doma.
Jan Růžička ml.

ZAHRÁDKÁŘI
V sobotu 18. září jsme zahájili letošní sezónu moštování.
Věřme, že ji tentokrát z důvodu epidemie předčasně
neukončí nařízení vlády, jako se tomu stalo loni. Moštovat
by se mělo každou sobotu až do 23. října vždy od 7.00 do
10.00 hodin, případně i déle, bude-li velký zájem.
Obsluhovat moštárnu budou Michal Tonner s Lukášem
Mišurou a Marií Dvořákovou. Cena moštu zůstává stejná
jako loni, tedy 5 Kč za litr, pro členy 1 Kč.
V srpnu jsme zorganizovali zájezd do divadla na Kunětické
Hoře. Představení se velmi líbilo a všichni účastníci si ho užili. Počasí sice
mohlo být lepší, ale hlavně, že nakonec nepršelo.
Druhý zájezd jsme absolvovali 25. září. Cílem byla Kroměříž. Nejprve jsme
navštívili výstavu květin Floria podzim. Hlavní expozicí byla národní výstava
bonsají a skutečně bylo se na co dívat. Kromě toho bylo možné nakoupit
celou řadu cibulovin, trvalek, keřů a travin. Většina z nás neodolala
nabídce, a tak byl kufr autobusu plný rostlin. Nechybělo ani posezení
s občerstvením. Po poledni jsme se přesunuli na arcibiskupský zámek na
prohlídku reprezentačních sálů. Jen pár jedinců využilo možnosti vylézt na
věž a vychutnat si pohled na Kroměříž z výšky. Všichni raději spěchali na
projížďku vláčkem po Podzámecké zahradě. Závěrečnou tečkou byla
večeře v Sebranicích. Počasí bylo tentokrát ideální, a tak si výlet jistě
všichni užili.

Na závěr ještě několik slov k letošní výstavě květin.
Pravidelným návštěvníkům jistě neuniklo, že rozsah
výstavy byl letos trochu menší. Důvodem bylo za prvé
to, že dlouho nebylo jasné, jestli ji budeme vůbec
pořádat a za druhé nepřízeň počasí. Růže byly totiž již
většinou odkvetlé, proto jich bylo vystaveno tak málo.
Rovněž pěstitelka mečíků měla problémy, protože
jejich pozemky zasáhlo krupobití. Počasí si zkrátka
nemůžeme objednat. Přesto věříme, že většina
návštěvníků odcházela spokojena. Příští rok nás čeká
jubilejní padesátý ročník. Doufejme, se se nám podaří
jej připravit tak, jak bychom si přáli.
Děkujeme všem, kteří pomohli letošní ročník
zorganizovat, majiteli zámku za pronájem prostor a
také všem, kteří se přišli podívat.
Text a foto: Jitka Neuwirthová

POKUS na Kačině
Náš spolek se poprvé na zámku Kačina (empírový skvost knížete Chotka) prezentoval 25. 8. 2018
denním Pohádkovým lesem. V průběhu letních prázdnin jsme dostali nabídku uspořádat na zámku
tentokrát Noční pohádkový les.
Byla to velmi lákavá výzva. Bohužel k létu patří i dovolené a rekreace. Náš spolek tak byl v termínu konání akce téměř o polovinu
členů menší. Přesto jsme si nenechali tuto výzvu ujít. Naplánovali jsme deset stanovišť, nachystali téměř třicet kostýmů a připravili
spoustu úkolů. V sobotu 21. srpna jsme vyjeli směr zámek Kačina. (Děkujeme Obecnímu úřadu Pohled a hasičům za zapůjčení
hasičského auta.) Byl opravdu krásný letní den. Zámečtí pro nás uspořádali speciální prohlídku zámku – takže jsme viděli mimo
jiných prostor také zámeckou kapli, krásné zámecké divadlo i velmi unikátní knihovnu.
Po obědě však události dne
dostaly
rychlý
spád.
Naneštěstí jsme měli šatnu
hned vedle cukrárny, a tak se
někteří účinkující zdrželi u
kafíčka nebo zmrzliny. Hodiny
nemilosrdně mířily k času
odstartování
akce,
která
začínala v 18 hodin, a tak
jsme nestačili udělat ani
společné foto. Strašidelná
stezka (tak ji nazvali zámečtí)
vedla krásným parkem okolo
zámku. Návštěvníky nejprve
něžně uvítaly svým tancem
Rusalky. Bezhlavý rytíř a Bílá
paní strašili na schodech v
průčelí
zámku.
Sudičky
určovaly osud i směr na
rozcestí k arboretu. Noční
můry využily pro své útočiště
převislé větve keřů. Břeh z
bývalého rybníka (kdysi na
Kačině bylo mnoho rybníků, ty
však byly vysušeny anebo
časem
samy
vyschly)
zabydleli vodník s vodnicí.
Odvážlivec, který došel ještě
o kus dál, musel splnit na
dalším stanovišti úkol krásné
princezny. A když sestoupil
po jedenácti krkolomných
schodech
hlouběji
do
zahrady, ocitl se tváří v tvář Netvorovi. Otiskem palce na pergamen u opuštěného stromu se podepsali všichni hrdinové. Pokud se
odvážlivcům podařilo najít to, co ztratil Upír a odejít od něj, vpadli do útrob samého pekla, které ukryté mezi keři nahánělo strach již
zpovzdálí. Čerti tam vážili a četli hříchy z pekelné knihy. A jestli si někdo myslel, že být hůř už nemůže – pletl se. Pod rozlehlým
dubem mezi čtyřmi hořícími svícemi, leželo bezvládné tělo
hraběnky a její duše se snažila zachránit se před prokletím.
Návštěvníci byli ze stezky za světla tak nadšení, že si ji chtěli
projít i za tmy. Protože se jim líbila i za tmy, někteří si ji ještě
zopakovali. A tak se stalo, že za čtyři a půl hodiny, prošlo naší
stezkou téměř pět set dětí, dospělé nepočítáme. Z pohádkového
zámku Kačina jsme odjížděli po půlnoci. Byl to velmi náročný, ale
nezapomenutelný den, pro každého z nás.
Všichni návštěvníci i zaměstnanci zámku, včetně pana ředitele,
byli z realizace a profesionálního odvedení práce tak nadšení, že
jsme dostali nejen děkovný dopis, ale také bonusovou odměnu, o
jejímž obsahu se členové dozví na nejbližší spolkové schůzce.
POKUS chystá – plánovaný podzimní Pohledský pohádkový les
se z důvodu dopravních opatření v obci bohužel konat nebude.
Během podzimu však začnou členové Pokusu zkoušet divadelní
představení.
POKUSTÓNI – dětský soubor, budou o schůzkách informováni
běžným způsobem. První schůzka se koná v pondělí 4. 10. 2021.
V plánu je dozkoušet pohádky a nazkoušet program na
rozsvěcení Vánočního stromečku a Putování za Betlémskou
hvězdou.
Stále čekáme, jak se bude vyvíjet společenská situace. Rádi
bychom uspořádali také zájezd do divadla, ale nad celou naší
činností, stejně jak nad celou společností, visí covidové ALE.
Text a foto: Yvonna Kršková
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