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Čtvrtletník

15. března 2011

Milí čtenáři,
Vydáním Pohledských listů, které se Vám právě dostává do rukou, otvíráme již čtvrtý ročník. S potěšením konstatujeme, že
většina z Vás si náš čtvrtletník oblíbila. Je to pro nás motivace, abychom se dále zlepšovali a přinášeli Vám informace, které Vás zajímají
Žhavým tématem posledních měsíců je prodej zámeckého areálu, a proto aktuálně otiskujeme přehled záměrů obou
potencionálních kupců. Jistě si s chutí přečtete i zajímavý článek o historii šlechtického rodu Sylva Tarouca a nepřehlédněte pozvánku na
zajímavé jarní putování po hranicích našeho katastru.
Příjemné počteníčko přeje redakce.
INFOKOUTEK
ANEB CO SE CHYSTÁ V NEJBLIŢŠÍM OBDOBÍ
Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven vedle
obecního úřadu v Pohledu a na obvyklém místě v Simtanech ve
čtvrtek 31. 3. od 9.00 hod. a odvezen v pátek 1. 4. ve 12.00 hod.
Do tohoto kontejneru patří nábytek, matrace, koberce, linolea,
textilie, boty, lyţe, sáňky, boby, kola, dveře, wc,
umyvadla,keramika a podobný odpad. Nepatří sem stavební suť,
nebezpečné odpady, autosedačky, kartony, igelity z malování
nebo odpad, který patří do klasické popelnice.
Dětský karneval pořádá Sbor dobrovolných hasičů v Pohledu
v neděli 20. března v tělocvičně zámku od 14 hodin. Srdečně
jsou zvány všechny děti spolu s rodiči. Přezůvky s sebou!
TJ Sokol srdečně zve všechny fanoušky fotbalu na první jarní
utkání A muţstva, které se hraje 26. 3. od 15.00 hod. v Dlouhé
Vsi.
Sbírka ošacení pro občanské sdruţení Diakonie Broumov se
koná v pátek 1. 4. od 17.00 do 18. 00 hod. a v sobotu 2. 4. Od
7.30 do 9.00 hod. v moštárně. Je moţné přinést letní a zimní
oblečení, lůţkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky
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(minimálně 1m , ne odřezky a zbytky látek), domácí potřeby,
nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené, vatované
přikrývky, polštáře a deky, nepoškozenou obuv, nepoškozené a
kompletní hračky. Věci předávejte zabalené do igelitových pytlů
či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Vítání občánků narozených v roce 2010 proběhne v sobotu
9. dubna odpoledne v klubovně hasičské zbrojnice. Z důvodů
velkého počtu dětí bude tentokrát rozděleno na dvě skupiny.
Všichni obdrţí pozvánku.
Jarní výstavu ve Stříbrných Horách můţete navštívit 10. 4. od
13.00 hod.

Zápis dětí do Mateřské školy Pohled pro školní rok 2011/2012.
Ţádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budou k
vyzvednutí v MŠ ve dnech 14. dubna 2011 od 13.00 do 15.30
hodin a 15. dubna 2011 od 13.00 do 15.30 hodin. Podmínkou
přijetí dítěte je věk 3 roky nebo dovršení 3 let během školníh0
roku 2011/2012. V případě většího zájmu neţ je kapacita školky
budou o přijetí rozhodovat kritéria, která jsou zveřejněna v MŠ a
také na internetových stránkách obce a školky.
Sběr nebezpečného odpadu proběhne ve středu 27. 4.
v Pohledu v 15.15-15.30 hod. a v Simtanech v 15,30-15,45 hod.
Pálení čarodějnic pořádá Sdruţení rodičů a přátel dětí
v Pohledu. 30. dubna.
Putování po hranicích katastru se koná 8. května. Bliţší
informace uvnitř čísla.
Klub důchodců se pravidelně setkává kaţdou první středu
v měsíci. 20. května pořádají autobusový zájezd do Bechyně.
Festival přípravek mladých hasičů, kterého se zúčastní i naši
malí hasiči, se chystá na 28. května v Březích u Přelouče.
Dětské pohádkové odpoledne uspořádá Sdruţení rodičů a
přátel dětí v Pohledu 4. června.
Dvoudenní poznávací zájezd do západních Čech pořádá Sbor
dobrovolných hasičů v Pohledu o druhém červnovém víkendu.
Připravuje se vydání kalendáře 2012 s motivem poutního místa
u Sv. Anny. V této souvislosti prosíme všechny občany, kteří
mají doma nějaké soukromé fotografie z tohoto místa, aby je
zapůjčili k okopírování. Kontaktovat v tomto případě mohou Jana
Novotného ml. nebo Martinu Bořilovou, případně nahlásit u pí
Mišurové na OÚ.

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
Z důvodů úspory místa zde uvádíme nejdůleţitější projednávané body. Úplné zápisy a usnesení jsou k nahlédnutí na obecním úřadu.
Zasedání 29. 12. 2010
Zastupitelstvo obce (ZO) schválilo návrh rozpočtu obce na rok
2011. Přítomní byli seznámeni s hlavními sloţkami plánovaných
příjmů a výdajů. Rozpočet pro rok 2011 byl sestavován na úrovni
roku 2010. Při sestavování rozpočtu byl na straně příjmů do
návrhu rozpočtu zahrnut předpokládaný prodej zámeckého areálu
ve výši 15 000 000 Kč, proto by měly příjmy dosahovat
21 521 800 Kč. Na straně výdajů byl do návrhu rozpočtu zahrnut
výdaj ve výši 17 880 000 Kč (splátka finančnímu úřadu), proto by
měly být výdaje ve výši 24 664 800 Kč. Rozdíl ve výši - 3 143 000
Kč bude uhrazen z finanční rezervy obce vytvořené v minulých
letech. Návrh rozpočtu obce na rok 2011 byl zveřejněn na
úředních deskách obce od 13. 12. 2010 – 29. 12. 2010.
ZO projednalo a schválilo záměr změny nájemní smlouvy o nájmu
pozemků, uzavřenou se Zdeňkem Rázlem (IČ 86679414).
Pronajímané pozemky se nachází v průmyslové zóně u nádraţí.
ZO projednalo a schválilo záměr získat do vlastnictví obce koupí
pozemek p. č. 821, o výměře 227 m2, ostatní plocha, v k. ú.
Pohled, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Pozemek se nachází za farou a je to část bývalé farské zahrady.
ZO projednalo a schválilo záměr získat do vlastnictví obce koupí
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lesní pozemky p. č. 654/4, o výměře 344 m a pozemek p. č.
2
655/2 o výměře 539 m , v k. ú. Pohled, od státního podniku Lesy
České republiky. Oba pozemky se nacházejí v areálu Svaté Anny,
jsou bez lesního porostu, nyní slouţí jako lesní cesty a navazují
na pozemky obce – cesty, které slouţí k propojení Pohledu a
Simtan s areálem. Podkladem pro určení kupní ceny výše
zmíněných dvou pozemků bude znalecký posudek.
Zasedání 17. 2. 2011
ZO projednalo záměr získat bezúplatně do vlastnictví obce
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pozemek p. č. 103/6 (u bytovek v Pohledu), o výměře 126 m ,
ostatní plocha, v k.ú. Pohled, od Pozemkového fondu ČR.
V pozemku je uloţen plynovod, kabel veřejného osvětlení ve
vlastnictví obce a pozemek je součástí místní komunikace.

ZO schválilo smlouvu o poskytnutí detektivních sluţeb
společností FALCO – HK spol. s r.o., Ulrichovo nám. 762, Hradec
Králové, IČ 27515214 pro Obec Pohle. Zastupitelstvo obce si
vyhrazuje právo, ţe závěrečná zpráva je neveřejná a slouţí
zastupitelstvu obce jako interní podklad pro rozhodnutí o prodeji
nemovitého majetku obce, dle záměru a podmínek prodeje
schválených na zasedání zastupitelstva obce dne 4. 11. 2010,
usnesením č. 6/10, bod č. 8, některému ze zájemců.
ZO schválilo záměr uzavřít novou nájemní smlouvu s Lesním
druţstvem ve Štokách na pozemky, které mělo pronajaté
v předešlých letech k lesnímu hospodaření. Na doporučení
představenstva Lesního druţstva ve Štokách bylo navrţeno
smlouvu uzavřít od 1.1. 2011 do 31. 12. 2018. Důvodem pro
osmiletou nájemní smlouvu je čerpání dotací ze SZIF (Státní
zemědělský intervenční fond) Lesním druţstvem, kde je
stanovena podmínka nejméně pětiletých nájemních smluv.
Nájemné je ve výši 3 000 Kč/ha/rok. Nájemné je splatné 2 x
ročně ve výši ½ nájemného. Pro rok 2011 je nájemné stanoveno
ve výši 63 548 Kč. Obec Pohled není členem LD ve Štokách a má
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podíl na pozemcích /838.
ZO nedoporučilo pronájem pronájem části objektu fary, o který
poţádalo několik fyzických osob. Důvodem je především fakt, ţe
fara není zcela ve vlastnictví obce.

ČINNOST ZASTUPITELSTVA V ROCE 2010
Zastupitelstvo obce, které končilo svoje působení ke dni 15.
10. 2010, se v roce 2010 sešlo na 5 zasedáních, 17 pracovních
poradách, 14 pracovních akcích a 2 místních šetřeních.
Zastupitelstvo v novém sloţení po podzimních komunálních
volbách stihlo do konce roku 3 zasedání, 7 pracovních porad a 3
pracovní akce.

VYUŢITÍ KLUBOVNY HASIČSKÉ ZBROJNICE OD 1. 12. 2009 DO 31. 12. 2010
Zasedání zastupitelstva obce
Veřejná setkání, úřední jednání
SDH – schůze
SDH – práce s dětmi

9
7
13
20

SDH – ostatní
Klub důchodců
SRPD
TJ Sokol Pohled

6
10
8
1

Zahrádkáři
Mateřská škola
Celkem akcí
Měsíční průměr

1
1
76
6

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
K ukládání větví a spalitelného zahradního odpadu jsou letos
vyhrazeny tyto lokality: První z nich je před nádraţní halou vlevo
za uskladněnou hromadou hlíny. Druhé místo je na staré trati u
lávky k Anţírovně vpravo – vytyčeno páskou. Na obě označená
místa lze ukládat pouze větve z předjarního řezu stromů, popř.
chvojí slouţící jako zimní kryt rostlin. Obě skládky budou slouţit
do 30. 4. 2011. Je nepřípustné ukládat tam jiný odpad!

finanční hotovost. K poslednímu případu došlo v únoru v
Přibyslavi. Při jakémkoli podezření volejte linku 158.

Zimní údrţba komunikací si za celé minulé zmní období vyţádala
35 150 Kč. Z toho 23 100 Kč zaplatila obec firmě Osiva a.s, a
8 700 Kč Josefu Neuwirthovi. Zbytek částky tvoří náklady na
prohrnování chodníků a okolí hřbitova obecním traktůrkem.
Občané mohou po odtání sněhu pouţít pro vlastní potřebu zbylý
posypový materiál.

V roce 2010 bylo registrováno 54 čtenářů, z toho 6 do 15 let. Tito
čtenáři navštívili knihovnu celkem 691 krát. Bylo zapůjčeno 3703
knih, z toho pro dospělé 2400 svazků beletrie a 220 svazků
naučné literatury. Děti do 15 let vypůjčily 179 knih beletrie a 7
knih naučné literatury. Také bylo půjčeno 897 ks časopisů.
Knihovna má celkem 4705 knih a odebírá 8 exemplářů časopisů.
Mezi nejoblíbenější se řadí časopis History, Květy, Tina, Bydlení.
Od října 2010 je otevřena knihovna v pondělí od 15:30 do 17:30
hod., změna byla provedena v souladu s úředními hodinami na
obecním úřadě.
Jako kaţdý rok, i letos bude Krajská knihovna Vysočiny
v Havlíčkově Brodě do naší knihovny půjčovat knihy z výměnného
fondu. V loňském roce bylo zapůjčeno z Krajské knihovny 330
svazků knih. Mezi nejvíce půjčované knihy v loňském roce patřily
Milenium od švédského autora Stiega Larsena a od Michala
Viewega Biomanţelka. Čtenářky si oblíbily spisovatelky Lindu
Howardovou, Martinu Cole, Dorothy Garlockovou a české
spisovatelky Simonu Monyovou a Lenku Lanczovou. Muţi si rádi
půjčují detektivní romány ale i literaturu zabývající se historií.

Oblastní charita Havlíčkův Brod děkuje za spolupráci při pořádání
Tříkrálové sbírky 2010. V Pohledu bylo vybráno celkem 16.303
Kč.
Od počátku roku nedošlo v katastru obce Pohled ke spáchání
ţádného trestného činu. V lednu se, ve spolupráci se sluţbou
kriminální policie Územního odboru Havlíčkův Brod, podařilo
zadrţet podezřelého muţe ze Simtan, který se následně doznal
ke krádeţím v obci Simtany a Rouštany, o kterých jste byli
informováni v prosincových listech. V současně době je muţ
vazebně stíhán za rozsáhlou majetkovou trestnou činnost.
Dále
upozorňujeme,
zejména
seniory,
na
opět
se
vyskytující podvodníky, kteří se pod záminkou vrácení peněz za
přeplatek z odběru energií vnutí do domu a zde následně odcizí

Poplatky za svoz a uloţení komunálního odpadu, stočné a
poplatek za psy je třeba uhradit na obecním úřadu do konce
května!

AKTUALITY Z KNIHOVNY

POHYB OBYVATELSTVA V ROCE 2010
V loňském roce se do naší obce přistěhovalo 22 osob, 6 osob
se odstěhovalo. Narodilo se 11 dětí a 8 občanů zemřelo. Počet
obyvatel obce se tak v roce 2010 zvýšil. Na konci roku 2010
bylo v obci trvale hlášeno 784 obyvatel.
Zemřelí:
Leden:
Josef Jeţek
Červenec:
Marie Balogová
Srpen:
Pavlína Schoberová
Josef Pokorný
Jiří Klement
Září:
Marie Sokalová
Říjen:
Boţena Bořilová
Miluše Stillová
AKCE ČISTÁ VYSOČINA
úklid veřejných prostranství a okolí silnic kraje Vysočina.
Zveme všechny občany, kterým záleţí na čistém okolí naší
vesnice k účasti v akci Čistá Vysočina!
V letošním roce je připraven jiţ 3. ročník celokrajské aktivity
zaměřené na jarní úklid Vysočiny. Prvních ročníků se účastnilo
téměř 19 tisíc osob a sebralo se zhruba 90 tun odpadků . Úklid
probíhá v termínu 8. 4. 2011 - 15. 4. 2011 Odpadky se třídí a
nechávají se v zavázaných pytlích vedle komunikací. Svoz
sebraného odpadu zajistí u silnic II. a III. třídy zdarma Krajská
správa a údrţba silnic kraje Vysočina. Zájemci o účast v akci se
hlásí na obecním úřadu, který vydává potřebné pytle.
Děkujeme všem, kteří se k nám připojí a pomohou ke zkrášlení
prostředí, ve kterém všichni společně ţijeme.

TJ SOKOL POHLED
TŘETÍ ZIMA V I.A TŘÍDĚ.
I přesto, ţe je sokolí „áčko“ stále sirotkem (výboru se dosud
nepodařilo najít adekvátní náhradu za odstoupivšího trenéra
Miroslava Veselského), rozběhla se 8. ledna zimní příprava
sezony 2011/2012 společná pro obě muţstva dospělých a
dorostence. 5. března jsme sehráli první přípravný zápas s
Českou Bělou (IV. třída) a vyhráli jsme brankami Macha a Zycha
z druhého poločasu 2:0. Do utkání zasáhli také tři mladíci
z dorostu Jan Vašíček (který letos v dorostu končí), Michal
Horáček a Lukáš Ondráček. Z kádru áčka chyběl pouze Tomáš
Říha.
Počátkem března začalo zimní soustředění. Stejně jako loni tak i
letos jsme absolvovali soustředění na sportovištích v Pohledu a
Havlíčkově Brodě. Začali jsme v úterý 8. března posilovnou a
končili v neděli 13. března společnou večeří. Bylo naplánováno
pět tréninků venku, čtyři v tělocvičně a sehráli jsme také dva
přípravné zápasy na umělé trávě v Havlíčkově Brodě. Generálku
na novou sezonu sehrajeme 19. března s „béčkem“ Havlíčkova
Brodu. Od 8. 1. do 5. 3. jsme absolvovali 25 tréninků. Dohromady
jsme nasbírali něco málo přes 200 hodin. Chtěl bych proto tímto
poděkovat všem hráčům, kteří se zúčastňují tréninků a výboru TJ
Sokola Pohled za jejich zodpovědný přístup k této důleţité části
sezony.

CÍL? BAVIT SE FOTBALEM.
Naše ţákovská rodina má další dva nové přírůstky Jsou jimi
Tomáš a Filip Zavřelovi. Je nás tedy uţ 16. Do tělocvičny jezdí
průměrně 7 borců. Věnujeme se obratnosti a míčovým hrám
všeho druhu. Po turnaji bychom uţ rádi začali trénovat v Pohledu
na hřišti a věřím, ţe počasí nebude proti. Děkuji členům „staré“
gardy, kteří mi pomáhají dopravovat děti na tréninky do
Havlíčkova Brodu.
Jak jsem jiţ předeslal, naší metou není za kaţdou cenu vyhrávat,
ale fotbalem se bavit, protoţe (jak jsem nejednou poznal u
dospělých) vítězství není vţdy tím důvodem proč se společně
scházíme a věnujeme fotbalu.

Narození
Leden:
Březen:
Duben:
Červenec:
Září:
Říjen:
Listopad:
Prosinec:

Jiří Neuwirth
Lukáš Veverka
Barbora Břízová
Antonín Kalina
Zora Fohlová
Amálie Váchová
Emma Astrid Císařová
Karolina Mišurová
Aneta Ledvinková
Lukáš Nedvěd
Daniela Šimková

HLEDÁ SE TRENÉR
Vzhledem k mému časovému vytíţení bych rád k sobě přibral
minimálně jednoho trenérského nadšence. Nehledám asistenta,
ale rovnocenného kolegu, se kterým bychom se podělili o vedení
tréninků i zápasů. Na pohlaví a věku nezáleţí, avšak předchozí
zkušenost s fotbalem je podmínkou. Tato potřeba je navíc
podpořena ohlasy z řad rodičů, kteří by rádi do oddílu vodili i své
nejmladší ratolesti (8 let a méně) a TJ Sokol by rád vzal pod svá
křídla i tuto věkovou skupinu.
Lukáš Sobotka

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼
JARNÍ PUTOVÁNÍ PO HRANICÍCH KATASTRU
Jaro je pro nás všechny jistě příjemnou změnou po dlouhé zimě.
Proč tedy nevyměnit stereotyp nedělního klidu za vycházku do
jarní přírody. Uděláme něco pro své zdraví, pokocháme se
pohledem na Pohled z různých světových stran a jistě uţijeme i
hodně zábavy.

Cesta povede po hranicích katastrálního území Pohledu a
Simtan. Putování je určeno pro všechny věkové kategorie, ovšem
pozor! Kočárky nebrat! Trasa povede většinou terénem a místy
velmi příkrým. Z uvedeného důvodu není vhodné brát děti
předškolního věku a účast školních dětí je třeba dobře zváţit
podle jejich fyzické kondice. Délka trasy bude cca 16 km. Jídlo
vezměte s sebou, i kdyţ malé občerstvení po cestě bude
zajištěno. Cestou budeme dělat malé zastávky na místech, která
se nějak zapsala do historie obce nebo jsou něčím zajímavá. O
průvodní slovo se postará kronikářka Martina Bořilová.

Sraz všech účastníků je u závory před vjezdem do
lomu v neděli 8. května v 8 hodin.
V případě nepříznivého počasí se akce o týden odkládá.

INFORMAČNÍ SETKÁNÍ K PRODEJI ZÁMECKÉHO AREÁLU
Zastupitelstvo obce uspořádalo 5. března informační setkání pro občany, jehoţ hlavním cílem bylo seznámení se záměry zájemců o
koupi zámeckého areálu a zodpovězení dotazů k tomuto tématu. Setkání se uskutečnilo v klubovně hasičské zbrojnice a těšilo se
velkému zájmu veřejnosti. Takový nápor ještě tato místnost nezaznamenala – více neţ 70 občanů a 8 zastupitelů.
Stručně byla shrnuta historie dluhu, historie prodeje zámeckého areálu, co je v současné době předmětem prodeje, alternativy řešení
dluhu a představeny byly záměry zájemců.
V současné době má obec dvě ţádosti na koupi prodávaných nemovitostí, které splňují podmínky prodeje. První ze zájemců je
společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.), druhým zájemcem je veřejně obchodní společnost (v.o.s.), vlastníky obou společností
jsou občané ČR.
Obě společnosti jsou ochotny zaplatit minimální prodejní cenu 15 milionů Kč. Spol. s r.o. navrhuje do 6 týdnů od rozhodnutí
zastupitelstva finalizovat smlouvu a podpis kupní smlouvy, po jejím podpisu zaplatit max. 20 % kupní ceny a zbytek ve lhůtě jednoho
měsíce po uzavření smlouvy. Financování záměru předpokládá z vlastních zdrojů a fondů EU. V.o.s. navrhuje po rozhodnutí
zastupitelstva celou kupní částku sloţit v plné výši před podpisem smlouvy a záměr předpokládá financovat z vlastních zdrojů. Oba
zájemci plně respektují věcné břemeno práva přístupu veřejnosti a předkupní právo obce na prodávané pozemky, které slouţí jako
místní komunikace. To je nepominutelnou podmínkou prodeje. Součástí zámku jsou také 2 místnosti, které slouţí jako sakristie
kostela. Oba zájemci v záměru uvádí, ţe na tomto stavu nebudou nic měnit a uţívání církve zůstane zachováno.

STRUČNÝ PŘEHLED PODNIKATELSKÝCH ZÁMĚRŮ OBOU SOUČASNÝCH ZÁJEMCŮ O KOUPI ZÁMECKÉHO AREÁLU
Společnost s ručením omezeným

Veřejná obchodní společnost

Podnikatelské záměry zájemců
Provozování individuální a kongresové turistiky
Kulturní a společenské akce
Spolupráce s obcí a spolky

Zrekonstruování a dobudování zámeckého areálu
Administrativně-správní centrum podnikatelských aktivit i v okolí obce
Kulturní a společenské akce, Spolupráce s obcí a spolky

Objekt zámku
Kulturní a společenské centrum
Prohlídková trasa (vč. sklepa a půdy)
Kavárna, občerstvení, vinný sklep - vinárna
Hotel*** (cca 40 lůžek)

Kulturní a společenské centrum
Ubytování zámeckého typu
Vinotéka, vinárna
Rehabilitační a fyzioterapeutické centrum

Park
Přístupný veřejnosti
Obnova v anglickém stylu
Odpočinková zóna, aktivní trávení volného času

Přístupný veřejnosti, uvedení do pův. podoby v anglickém stylu
Místo pro kulturní a společenské akce
Dětský koutek, fyzkulturní centrum, minizoo dravců

Prelatura
Soukromé bydlení

Dočasně administrativa, později zázemí pro personál

Sokolovna
Stržení (po vynětí z památkové péče)
Vybudování přízemní budovy se zelenou střechou
Wellnesscentrum, bazén, hospodářské zázemí

Rekonstrukce
Uskladnění historických kočárů
Uskladnění zahradní techniky, Nářaďovna

Špýchar
Přízemí - multifunkční sál pro společenské akce, výstavy, promítání,
spolkovou činnost
Patra - zábavní aktivity pro rodiny s dětmi
Rozestavěná budova školy
Přízemí – pro veřejný sektor (obchod, pošta, lékař…) i pro potřeby OÚ,
spolků
Patra – bytové jednotky
Hospodářské budovy
Přední část – využití spolky (po 4 letech dohoda)
Stržení zadního traktu (garáže)
Vybudování výletní restaurace s možností ubytování

Přízemí – veterinární klinika s operačním sálem pro velká zvířata (koně…)
Patra – uskladnění krmení pro koně a dravce, chladící boxy na zvěřinu
Přízemí – kavárna, restaurace a jídelna a kuchyně (i pro místní občany,
školku)
Patro – penzion + ubytování pro dětské tábory, členy jezdeckého klubu,
personál, Podkroví - ateliéry
Přední část – využití spolky (po 4 letech dohoda)
Rekonstrukce
Zadní trakt (garáže) – technické zázemí, sedlovna, zázemí jezdeckého
klubu

Alternativní zdroj tepla – také pro potřeby obce (školka, OÚ…)
Otázka spolků, kadeřnictví
Akceptace smluvních vztahů (4letý pronájem)
Dále – dohoda s obcí

Akceptace smluvních vztahů (4letý pronájem) + prodlužování
Spolupráce se zahrádkáři (sadařství, rekonstrukce moštárny), myslivci,
Kadeřnictví - modernizace

Další záměry a přísliby
Zájem o odkoupení fary
Poskytnutí přibližně poloviny přízemí rozestavěné budovy školy potřebám
obce
Trvalé bydliště zájemců v obci
Otevřenost na aktivity spolků i obce (kulturní a společ. akce), podpora,
spolupráce
Poskytnutí pracovních příležitostí místním občanům
Zajišťování propagace místních kulturních akcí
Kongresové a firemní akce

Investiční akce do obce v částce min. 8 mil. Kč formou koupě dalších celků
nebo investic s obcí konzultovaných
Záměr vybudování pastvin, venkovní jízdárny, jezdecké haly
Otevřenost na aktivity spolků i obce (kulturní a společ. akce), podpora,
spolupráce
Poskytnutí pracovních příležitostí místním občanům
Pořádání mezinárodních výstav koní a sokolů, sommeliérských akcí,
sportovních klání, mysliveckých sympozií, petrolejářských summitů
Firemní semináře, rauty
Komunikace v aleji – rekonstrukce, Vybudování stezky pro koně

26 BŘEZNA 2011 SE BUDEME SČÍTAT
Sčítání v roce 2011 je součástí celosvětového
programu
populačních
a
bytových cenzů, které koordinuje OSN.
Poprvé v historii se jednotně uskuteční
sčítání obyvatel všech 27 členských států
Evropské unie, coţ umoţní vytvořit zcela
srovnatelné údaje o EU a jejích jednotlivých
členech.
Pomocí sčítání získáme údaje, které se
nedají zjistit jiným způsobem. Výsledky
sčítání lidu jsou velmi důleţité a slouţí jako
podklad pro rozhodování například v oblasti
územního rozvoje, sociální politiky, bydlení,
dopravy atd. Mohou být oporou při
rozhodování o investičních záměrech,
podnikatelé poznávají strukturu svých stávajících i potenciálních nových trhů s
produkty a sluţbami, mohou pomoci i při
rozvoji integrovaných záchranných systémů. Mapují ţivot menšin i sociálních skupin,
které potřebují pomoc ze strany státu či
samosprávy. S výsledky pracují vědecké
instituce i vysoké školy. A údaje ze sčítání
jsou také velmi důleţitým zdrojem informací
na mezinárodní úrovni.
Údaje o sčítání lidu přinesou podrobné
informace, jak je v kterých místech ČR
kvalifikovaná pracovní síla. Jsou to velmi
důleţitá data, která firmy kombinují
s aktuálními informacemi z úřadů práce,
kdyţ se rozhodují, kde otevřou svoji pobočku či závod, aby v daném regionu našli
zaměstnance s potřebnou kvalifikací.
Ministerstvo financí vyuţívá data ze
sčítání (průběţně upravovaná o aktuální
demografickou statistiku) k přerozdělení
podílu výnosu z daní, který připadne obcím.
Čím více osob je v obci sečteno, tím větší
má obec nárok na peníze. V ČR se zatím
tyto finance přerozdělují podle trvalého
bydliště, ale velká část zemí EU uţ výnosy
z daní přiděluje obcím podle tzv. faktického
bydliště, tedy podle toho, kolik lidí ţije v
dané oblasti skutečně, bez ohledu na to,
zda jsou v této lokalitě trvale hlášeni.
Faktické bydliště, tedy místo, kde lidé
skutečně ţijí. se zjistí poprvé v historii
sčítání Trvalé bydliště je totiţ v rámci EU
naše české specifikum s velkým problémem
– na adrese trvalého bydliště se zdrţuje
stále méně lidí a vůbec uţ tyto adresy
neodpovídají tomu, kde lidé skutečně ţijí.
Faktické bydliště je velmi důleţitou
informací pro starosty (zejména velkých
obcí), kteří tak poprvé oficiálně zjistí, kolik
lidí skutečně v jejich obci bydlí bez ohledu
na to, zda jsou tam hlášeni. Podle těchto
dat budou moci plánovat kapacity škol,
školek, zdravotnických zařízení, veřejnou
dopravu, občanskou vybavenost apod.
Tentokrát se při SLDB nezjišťuje
vybavenost domácností ani jejich příjmy a
výdaje. Ve sčítacích formulářích nejsou

POČASÍ V ROCE 2010

ţádné otázky na vlastnictví ledničky,
automobilu, chaty, televizoru ani dalších
věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro
statistiku důleţitá pouze otázka, zda má
rodina moţnost vyuţívat osobní počítač a
připojení k internetu
Oproti minulému sčítání nejsou sčítacími
komisaři lidé z obce, ale pracovníci České
pošty.
Sčítací komisaři navštíví kaţdou domácnost
několikrát mezi 7. a 25. březnem a předají
dotazníky pro všechny osoby, které tam ţijí
(včetně návštěv či podnájemníků, kteří
budou v době rozhodného okamţiku v
domácnosti třeba jen přechodně). Komisař
přinese do domácnosti celkem tři formuláře
s vysvětlivkami:
Zelený sčítací list osoby (kaţdý
člověk v domácnosti dostane svůj
vlastní)
Ţlutý bytový list (kaţdý byt dostane
jeden)
Oranţový domovní list
- ten
dostanou pouze majitelé nebo
správci domů. Pokud je dům ve
vlastnictví více rodin, dohodnou se
mezi sebou a domovní list vyplní
pouze jeden z nich.

26. března 2011 je moţné začít odevzdávat
vyplněné sčítací formuláře. Existují tři
základní cesty:
•
Internet
•
Předání sčítacímu komisaři
•
Odeslání poštou v obálce nebo
odevzdání na kterékoliv poště
Novinkou je moţnost vyplňovat elektronické
sčítací formuláře na internetu a odesílat je
on-line nebo prostřednictvím datových
schránek. Tady je ovšem třeba zdůraznit,
ţe i v případě, ţe budou lidé chtít odeslat
formulář elektronicky, musí si od sčítacího
komisaře vyzvednout papírový formulář. Na
papírovém formuláři je totiţ natištěn jeho
kód,
který
je
potřeba
zadat
při
elektronickém vyplňování a odesílání.
Elektronické vyplňování je velmi jednoduché a pohodlné. Rozhodně se však
nepokoušejte odesílat elektronický formulář
před rozhodným okamţikem sčítání, kterým
je půlnoc z 25. na 26. března, nefungovalo
by to.
14. duben 2011 je posledním termínem,
dokdy mají mají všichni podle zákona
odevzdat formuláře – ať uţ je budou
odesílat přes internet, poštou v obálce nebo
osobně předávat sčítacímu komisaři.

Zajímavostí letošního sčítání je také to, ţe
poprvé vyuţívá údaje ze stávajících registrů
k předvyplnění tiskopisů. Téměř na všech
formulářích jiţ tedy jsou vyplněny adresní
údaje a na domovním listě budou u domů,
které se sčítaly před deseti lety, vyplněny
údaje o domu zjištěné v minulém sčítání.
Pokud tedy od té doby nedošlo k ţádné
změně, bude vyplnění domovního listu
velmi jednoduché, neboť majitel domu jej
pouze podepíše a odevzdá.
Sčítací komisař do vašeho bytu nevstoupí,
pokud ho sami nevyzvete. Poţádá vás o
potvrzení
jejich
převzetí
formulářů
podpisem. Zároveň vám předá vysvětlivky k
vyplnění formulářů a poskytne další
potřebné informace.
Sčítací komisař nosí při roznášce formulářů
viditelně umístěný speciální průkaz sčítacího komisaře, kterým se na poţádání
prokáţe společně s občanským průkazem
při návštěvě v kaţdé domácnosti.
V Pohledu roznáší tiskopisy paní Růţena
Krejčová a nikdo jiný není oprávněn od
občanů tiskopisy vybírat.
Pokud komisař doma nikoho nezastihne,
zanechá lístek s oznámením, kdy přijde
znovu a zároveň telefonní kontakt.
Rozhodně se doporučuje tiskopisy převzít,
protoţe sčítání je ze zákona povinné a
pokud se nepodaří tiskopisy do domácnosti
doručit, je občan povinen si je vyzvednout
na sběrném místě České pošty, coţ je pro
Pohled pošta v Havlíčkově Brodě.

INSPEKCE V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Mateřskou školu Pohled navštívila 13. a
17. ledna 2011 Česká školní inspekce.
Předmětem
inspekční
činnosti
bylo
hodnocení vybraných podmínek, průběhu a
výsledků vzdělávání poskytovaného mateřskou školou dle §174 odst.2 písm.b) zákona
č.561/2004Sb.,o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů a hodnocení naplnění
školního vzdělávacího programu a jeho
souladu s právními předpisy a rámcovým
vzdělávacím programem podle §174 odst.2
písm.c) školského zákona, k termínu
inspekce.
Ze závěrů hodnocení vyplývá, ţe mateřská
škola vyhovuje poţadavkům školského
zákona ve všech hodnocených oblastech.
Má dostatečné předpoklady pro naplnění
cílů vzdělávání podle vlastního školního
vzdělávacího programu.Vzdělávací nabídka
je dostupná všem dětem, plně odpovídá
poţadavkům platného Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
Aktivity školy podporují vyváţeně všechny
oblasti vzdělávání dětí a posilují rozvoj
základních vědomostí, dovedností a postojů
potřebných pro úspěšný přechod do
prvního ročníku základní školy. Výsledky
vzdělávání zajišťují zdravý rozvoj a
prospívání kaţdého dítěte, jeho učení a
socializaci.

(dle záznamů meteorologické stanice v Havlíčkově Brodě)

Rok 2010 byl rok s průměrnou roční teplotou 7,5 ºC, coţ se rovná dlouhodobému průměru. V tomto roce bylo 5 měsíců s podnormální
teplotou a 4 měsíce s nadnormální teplotou Vodní sráţky byly o 130 mm nad normálem v celkové výši 820,8 mm. Přestoţe podle
průměrné teploty byl rok normální, příroda si s námi pohrávala. Bylo mnohem více extrémů neţ například v roce předchozím. V roce
2010 bylo 60 dnů ledových, 122 dnů mrazivých, 40 dnů letních a 15 dnů tropických z toho 9 dní nepřetrţitě za sebou, coţ nebylo vůbec
dobré pro vegetaci. Za zmínku stojí měsíc květen, který byl tentokrát zvláštní tím, ţe nebyl ani jeden den s ledovou, mrazivou ani letní
teplotou. Zato vydatně pršelo – celkem 27 dní s vodními sráţkami. Červenec byl extrémně teplý, nejteplejší od roku 1935. Podzimní
měsíce září a říjen byly naopak výrazně teplotně pod normálem a opět extrémní sráţky v září a mimořádné sucho v říjnu. Uţili jsme si
třetího nejteplejšího listopadu od roku 1935 a nezvykle studeného prosince. Zkrátka počasí jako na houpačce.

PŘEDJAŘÍ V MYSLIVECKÉM SDRUŢENÍ POHLED
Letošní předjaří a počasí v něm je po tvrdém nástupu zimy v
loňském listopadu poměrně mírné a bez sněhu. Přesto naši
myslivci pokračují v přikrmování zvěře senem a v omezené míře
jádrem, i kdyţ zvěř z důvodu přístupu k zeleným ozimům bere
předloţené krmivo jiţ mnohem méně.
Letošní výroční schůze našeho mysliveckého sdruţení se konala
5. 2. 2011. Během jejího průběhu zhodnotili jednotliví členové
výboru a revizní komise, kteří mají na starost pověřené úseky
hospodaření výsledky, jakých jsme dosáhli během loňského
roku. Protoţe letošní rok byl i rokem, kdy končilo bývalé vedení
výboru a revizní komise svojí pětiletou činnost, byly naplánovány
nové volby hned na následující týden. Na základě tajného
hlasování byl zvolen nový výbor a revizni komise. Novým
předsedou je Jiří Polák, místopředsedou Josef Nimmertondl a
mysliveckým hospodářem Ing. Oldřich Vopršal.
Poslední činností, kterou jsme během uplynulého měsíce
prováděli, bylo krajem Vysočina nařízené sčítání zvěře, které
proběhlo ve dvou termínech, a to 12. 2. 2011 a 5. 3. 2011..
Během těchto dvou dnů byla v naší honitbě nasčítaná všemi
našimi členy tato zákonem sledovaná zvěř: srnčí 83 ks, daňčí 18
ks, muflonní 1 ks, černá 12 ks, zaječí 72 ks, koroptve 15 ks.
Upozorňujeme touto cestou všechny spoluobčany, ţe pokud
budou mít jakékoliv záleţitosti týkající se činnosti našeho
mysliveckého sdruţení, mohou se beze všeho obrátit na našeho
předsedu nebo místopředsedu sdruţení, případně pokud se to
bude týkat oblasti mysliveckého hospodaření a péče o zvěř
(poškozená myslivecká zařízení, nalezené úhyny zvěře, sraţené
kusy zvěře při dopravních nehodách…) mohou se obrátit přímo
na mě jako na mysliveckého hospodáře. Předem Vám všem
děkujeme za spolupráci. Myslivosti zdar!

Soptíci uţ se na všechny akce začínají připravovat. Po vánoční
přestávce pokračují kaţdotýdenní schůzky všech dětí, včetně
přípravky. Zatím se scházíme v hasičské klubovně, kde
trénujeme všechny potřebné dovednosti, ale uţ se těšíme na
hezké počasí, abychom tréninky mohli přesunout ven.
Aneta Farková

KLUB DŮCHODCŮ
Začátkem ledna začaly pravidelné chůzky vţdy první středu
v měsíci. První schůzka v novém roce je vţdy takové ohlédnutí
za uplynulým rokem a plánuje se i činnost na další schůzky. Na
únorové setkání jsme si pozvali pana Jelínka z Havl. Brodu.
Nebyl u nás poprvé, má projeţděný kus světa, a tak má vţdy co
vyprávět o některé ze svých cest. Tentokrát to bylo Rumunsko a
Bulharsko. Březnová schůzka byla opět v cestovatelském
duchu. Pan Pavel Hraboš z Havl. Brodu podnikl se svou známou,
pohledskou rodačkou Hankou Novotnou, cestu na kolech. Vybrali
si velice náročnou trasu. A co teprve ty země, které navštívili! To
je jedna zajímavost vedle druhé. Viděli jsme zatím jenom část té
cesty, a tak určitě pana Hraboše pozveme na další vyprávění.
26. května plánujeme autobusový zájezd do Bechyně. Chceme
také navštívit vesnice, které jsou známé svou architekturou
zvanou selské baroko. Ve vývěsce budou upřesněny další
informace k zájezdu.
Marie Machová

Ing. Oldřich Vopršal

Výroční členská schůze Českého zahrádkářského svazu
Pohled se konala 26. února. V současnosti mají zahrádkáři
v Pohledu 68 členů Výbor má 16 členů a v roce 2010 se sešel
pětkrát. Ve sloţení výboru došlo ke změnám. Paní Kopicová a
manţelé Mlatečkovi se ze zdravotních důvodů zřekli členství ve
výboru, a proto bylo nutno doplnit nové funkcionáře. Novým
místopředsedou je Fr. Rychtecký a do výboru přibyl Josef
Hanold. Do fuknce jednatele za zemřelého pana Pokorného byla
schválena Ing. Jitka Sedláková. Předseda sdruţení Ing. Jirásek
na výroční schůzi zhodnotil loňský rok a pak byl schválen plán
činnosti pro rok 2011. Zahrádkáři chtějí příští rok pokračovat ve
svých tradičních aktivitách, mezi které patří moštování a práce
malotraktorem. Plánují dva tematické zájezdy a pokud to bude
moţné, rádi by opět uspořádali tradiční výstavu květin, a to buď v
zámku nebo na faře.

HASIČI
Na výroční valné hromadě, která se konala v pátek 7. ledna 2011
jsme zhodnotili uplynulý rok a nastínili, co nás čeká v roce
letošním.
20. března připravíme karneval pro děti, v květnu se zúčastníme
okrskových soutěţí dětí i dospělých a doufáme, ţe alespoň
některým druţstvům se podaří postoupit do okresního kola. Po
loňských příjemných i zajímavých zkušenostech z Domaţlic si
letos opět nenecháme ujít Festival přípravek. Letos nás čeká
kratší cesta. Místem konání jsou 28. května Břehy u Přelouče.
Na druhý červnový víkend připravujeme pro své členy i ostatní
občany dvoudenní poznávací zájezd do západních Čech. Ani děti
nepřijdou zkrátka. Opět se mohou těšit na Minitábor na kolech,
který se uskuteční v Sázavě u Ţďáru v termínu 2.-5. července.
První víkend v září se chystáme zopakovat návštěvu historické
Telče a zúčastnit se prestiţního dětského poháru v poţárním
útoku.
Naši fanoušci se mohou těšit i na povzbuzování v domácím
prostředí. V jarních měsících bychom rádi uspořádali pohár
v dětském útoku a na podzim se k nám sjedou mladí hasiči
z celého okresu, aby si zde odběhli podzimní branný závod.

Zúčastnit se mohou děti od 5 do 18 let.
Prosíme ale rodiče, zvláště 5 letých dětí,
aby dobře zvážili, zda je dítě schopné se
takové akce zúčastnit.
Opět se jedná o výlety na kolech, spaní
v chatkách, …

JAK TO BYLO S HRABĚTEM EVŢENEM, JEHO PŘÍZNÍ V ČECHÁCH
A VYMÍRÁNÍM RODU VŮBEC
V březnovém článku o historii obce se podíváme podrobněji na významné představitele rodu Silva-Tarouců Unwerth, kteří měli
pohledský zámek ve vlastnictví v letech 1824-1864, dále na jejich příbuzné Silva-Taroucy v Čechách pod Kosířem a zaměříme se také
na nezvratitelný fakt, totiţ ţe tento rod v dohledné době vymře.
Zároveň je třeba upozornit, ţe článek bude vyţadovat naprosté soustředění čtenářů, neboť v něm půjde o komplikované rodinné a
příbuzenské vztahy.
Náš pohledský zámeček získal roce 1824 nového majitele. Stal se jím teprve jedenáctiletý Evţen Silva-Tarouca (nar. 1813), syn Jiřího
hraběte Silva-Taroucy, zakladatele tzv. II. linie tohoto rodu s dosavadním sídlem v Čechách (dnes Čechy pod Kosířem, u Prostějova).
Evţen zdědil zámek po svém strýci, ţenatém, leč bezdětném Josefu hraběti z Unwerthu, který ho koupil v roce 1807. Pán z Unwerthu
stanovil synovce, syna své sestry Kristiny hraběnky Silva-Tarouca, rozené z Unwerthu, za svého jediného dědice, přičemţ Evţen
musel dostát závazku, ţe dál ponese unwerthovské jméno. V praxi to znamenalo, ţe se Evţen stal hrabětem Silva-Tarouca Unwerth.
Hrabě Josef z Unwerthu zemřel v roce 1822 a zámek měl připadnout nezletilému synovci teprve po smrti Josefovy manţelky Karoliny
rozené Deym. Ta se však záhy znovu vdala a svého práva na pohledský zámek se v roce 1824 vzdala v Evţenův prospěch. Éra SilvaTarouců v Pohledu tak mohla začít.
Evţen pak v době své zletilosti zámek zvelebil, nechal zde vybudovat rozsáhlý anglický park po vzoru parku své rodiny v Čechách,
roku 1858 nechal vystavět lázně u zázračného pramene u Svaté Anny, jiţ v roce 1840, rok po smrti svého otce, nechal postavit
rodinnou hrobku s kaplí Panny Marie na místním hřbitově (od minulého roku je památkově chráněna). V ní spočívají Evţenovi rodiče
Jiří a Kristina (zemřela roku 1841) a tři malí sourozenci Josef, Anna a Franciska.
Tato druhá linie Silva-Tarouců oplývala (jako většina šlechtických rodů) mnoha dětmi, z nichţ se však pouze malá část doţila
dospělého věku a ještě méně jich dokázalo zplodit další potomstvo. Ne jinak tomu bylo na počátku 19. století s celým rodem SilvaTarouců, a to i v jeho první linii. Pojďme se tedy podívat, jaké bylo příbuzenstvo pohledského majitele zámku sídlící v Čechách pod
Kosířem. Nutno také dodat, ţe od vymření rodu po meči dělila Evţena pouze jedna generace a jeho bratrance z první linie z Čech (pod
Kosířem) generace tři. Ano, ano, se Silva-Taroucy to šlo v 19. století z kopce.
Stačí začít přímo u Evţenovy rodiny. Ze čtyř Evţenových sourozenců se doţil dospělého
věku pouze jeho mladší bratr Servatius Karel. Oţenil se, ale zůstal bezdětný. Sám Evţen
se oţenil hned dvakrát. Poprvé s Julií Kaufmannovou, povoláním herečkou, jeţ ovšem
zemřela velmi brzy, r. 1859 ve věku 36 let (je pohřbena před kaplí Panny Marie na
pohledském hřbitově). Evţen neváhal a oţenil se podruhé s Henriettou baronkou
Skrbenskou z Hříště (1824-1890) (na obrázku vlevo), vdovu po Bedřichu hraběti
z Gallenbergu (zemř. 1862), který byl bratrem Izabely, ţeny Alexandra Augusta,
Evţenova bratrance z Čech pod Kosířem. Henrietta neboli Jetty byla dlouholetou dobrou
přítelkyní Josefa Mánese (který byl v Čechách častým hostem), výtvarně a hudebně
nadaná, temperamentní šlechtična. Evţen ji znal právě z Čech. S Henriettou pak zplodil
jediného potomka – syna Evţena, který však umírá svobodný a bezdětný. Tím druhá linie
Silva-Tarouců vymírá po meči. Zůstává první linie, na kterou se nyní zaměříme zblízka,
protoţe ona jediná zůstává pokračovatelem rodu Silva-Tarouců v Čechách.
První linie, jeţ se v 18. století usídlila v Čechách pod Kosířem, patří k rakouské větvi rodu
Silva-Tarouců. Samotní Silviové byli starým portugalským rodem, jehoţ členové se
pohybovali ve sluţbách portugalských králů jako rádci, ministři, vyslanci, velitelé vojsk či
soudci. Taroucové se k Silviům dostali jak jinak neţ sňatkem - Dona Juana Gomeze de
Silva a Doni Juany de Meneses, dcery Dona Estevana de Meneses hraběte Tarouca (aby
to bylo zcela jasné). Tento nový rod Silva-Tarouců se v další generaci přesunul do
Evropy. Toho dokonal Don Manuel de Silva-Tarouca, syn výše uvedených. Stává se tak
zakladatelem rakouské linie rodu Silva a aby bylo jasné, proč to tak sáhodlouze opisuji,
jde totiţ o Evţenova pradědečka. Uţ Manuelův otec působil v diplomatických sluţbách
u rakouského dvora, Manuel pak opustil Pyrenejský poloostrov nastálo. Stává se rádcem rakouské císařovny Marie Terezie a
přesidluje do Vídně. Je to také on, kdo v roce 1768 získává pro rakouské Silva-Taroucy Čechy (pod Kosířem) a vybuduje z nich své
rodinné sídlo.
Pro naši větev Silva-Tarouců má význam Manuelův syn František Štěpán, čili Evţenův děd. Ten si vzal za choť Marii Christine,
hraběnku ze Schönbornu-Heusserstamu, s níţ měl 6 dětí – Františka Josefa, Jiřího (otce našeho Evţena), Evţena, Emanuela, Amélii a
Alţbětu. Z šesti sourozenců se oţenili a měli děti pouze dva – prvorozený František Josef a
druhorozený Jiří. Ti se stali zakladateli první a druhé linie rodu Silva-Tarouců. Evţenův strýc
František Josef (1773-1835), dědic rodinného sídla Čechy byl dlouhá léta rytmistrem
schwarzenberských hulánů, od svých 19 let se se svým plukem účastnil všech taţení
rakousko-uherské armády. Více neţ v Čechách proto sídlil v Itálii a ve Vídni, o situaci
v Čechách si však nechával zasílat podrobné zprávy a co je důleţité, postaral se o vybudování
rozsáhlého zámeckého parku v anglickém stylu, který se stal vzorem pro později zřizovaný
park pohledského zámku.
Jak se dá očekávat, i František Josef měl mnoho dětí. Oţenil se se svou sestřenicí (nic
zvláštního) Marií Leopoldinou roz. Sternberg-Manderscheid (1791-1870), jeţ byla o 18 let
mladší. Ta se pak oddaně věnovala výchově jejich četných ratolestí. Pokračovatelem první
linie rodu v Čechách pod Kosířem se stal aţ čtvrtý muţský potomek. Nejstarší František (nar.
1812) zemřel ve svých 18 letech, Augusta jako novorozeně, Ervín Vilém (nar. 1815),
svobodný, zcestovalý, prý nápadně hezký muţ, nadaný a studovaný, zemřel náhle v roce
1846. Třetí syn Bedřich (1816-1881) se stal knězem, byl velmi vzdělaný, podporoval umění,
také léčil v lazaretech v Itálii a zaloţil moravskou muzejní knihovnu v Brně. Kvůli svému
duchovnímu stavu však přenechal následnictví svému mladšímu bratru Augustu Alexandrovi
(1818-1872). Předposlední ze sourozenců Kristina se vdala, zůstala však bezdětná a poslední
Alois zemřel jako malý. Podtrţeno sečteno, ze sedmi dětí zajistilo rodu budoucnost pouze
jedno – August Alexander.
August Alexander udrţoval se svou rodinou sídlící v Pohledu (se strýcem Jiřím a bratrancem
Evţenem) čilé vztahy. Tak jako ostatní sourozenci měl Alexander umělecké nadání a vztah k umění, rád kreslíval hosty v rezidenci

v Čechách, zajímal o heraldiku, věnoval se malířství, prováděl restaurátorské práce starých obrazů, přesto se profesně věnoval
vojenské kariéře. Alexander si vzal za manţelku Isabelu Sophii hraběnku von Stolberg-Stolberg (1824-1864), s níţ měl tři děti. Po její
smrti se oţenil podruhé s Helenou hraběnkou Kálnoky, dvorní dámou rakouské princezny Stephanie,
Kolem Augusta Alexandra a především jeho první ţeny Isabely se vytvořil okruh známých vlivných či umělecky nadaných osobností,
kteří na zámku v Čechách na Hané často pobývali. K nim patřil baron Dobrzensky, velitel olomoucké pevnosti Zobel s rodinou, příbuzní
Stolbergovi i rodina Skrbenských (rodina Evţenovy druhé ţeny Jetty) a také Silva-Taroucové z Pohledu. Isabela byla renesanční
osobnost, zajímala se o umění, byla hudebně a výtvarně nadaná, byla také krásná, s vybraným chováním. Spolu s hrabětem byli ctiteli
dobré hudby, vedli rozsáhlou knihovnu a podporovali malířské talenty, především Josefa Mánese. Ten při častých pobytech v Čechách
namaloval celou Augustovu rodinu, vytvářel zde svá nejlepší díla (Líbánky na Hané, Ukolébavka) a na základě maleb rodinných
příslušníků Silva-Tarouců byl objednán do Pohledu, aby namaloval hraběte Evţena a jeho první ţenu Julii. K realizování této zakázky
došlo kolem roku 1854 a portréty Evţena hraběte Silva-Taroucy a jeho ţeny Julie rozené Kaufmannové se dnes nacházejí v depozitu
Galerie výtvarného umění v Havl. Brodě.
Ale vraťme se zpátky do Čech k dětem Augusta Alexandra a ponuré záleţitosti s vymírání rodu, protoţe události nabírají rychlý spád.
August Alexander měl tři děti – opět Františka Josefa, zvaného druhého, Marii Jindřišku a Arnošta Emanuela. František Josef II. (18581936) si vzal dokonce princeznu, Gabrielu roz. Schwarzenbergovou, se kterou měl 7 potomků narozených v posledních dvaceti letech
19. století, z nichţ se oţenili pouze dva – Egbert a Bedřich (dva sourozenci zemřeli při porodu, jeden se stal duchovním, další dva
zabily války, první a druhá světová). Z Bedřichových dětí padl jeho jediný syn při náletu v roce 1945 a jediná dcera doţila neprovdána.
Egbert pak zplodil pět dětí (v rozmezí let 1920-1930), z toho 4 dcery, které se provdaly, zůstaly bezdětné, ale stále ţijí. Jediný Egbertův
syn František padl v dubnu 1945. Větev Silva-Tarouců pocházející od Františka Josefa II. tak vymírá po meči, dosud ţijí pouze 4 dcery
hraběte Egberta.
Druhá z dětí Augusta Alexandra, Marie Jindřiška, umírá neprovdána. Zato třetímu Arnoštu Emanueli (1860-1936) se po svatbě s Marií
hraběnkou Nostitz-Rieneck z Průhonic narodí hnedle sedm potomků. Arnošt Emanuel pěstoval zálibu svých předků, dnes zvanou
zahradní architektura a dendrologie. Do Průhonic se de facto přiţenil a nechal zde zaloţit park, rozplánováním a skladbou dřevin velice
podobný tomu pohledskému i parku v Čechách. Tento průhonický park se stal po čase věhlasný. Lze předpokládat, ţe i pohledský park
naplánoval svému vzdálenému strýci Evţenovi právě Arnošt Emanuel.
Rodinná větev Silva-Tarouců obývající Průhonice (zvána větví průhonickou) měla však jen krátké trvání. Tři Arnoštovy dcery se
provdaly, zůstaly však bezdětné, čtvrtá vstoupila do řádu stejně jako nejstarší syn. Další syn padl v první světové válce, a poslední,
přestoţe byl dvakrát ţenat, nezanechal ţádné potomstvo. Průhonická větev Silva-Tarouců tak vymírá.
Pokud jste dočetli aţ sem, je třeba vás pochválit za to, ţe jste se ve spleti jmen neztratili a ságu rodu Silva-Tarouců přeţili aţ do jejího
úplného konce. Pro rekapitulaci - jedinými ţijícími potomky Silva-Tarouců jsou bezdětné Egbertovy dcery, kterým je dnes kolem 90 let.
Čili soumrak Silva-Tarouců se neodvratně blíţí.

Občanské sdruţení "SENIOR NA VENKOVĚ"
V lednu 2011 bylo u Ministerstva vnitra registrováno o.s. "Senior
na venkově". Jak název napovídá, svou činnost bude orientovat
na spoluobčany nejméně 45leté - ti ale patří mezi juniory-seniory
ţijící hlavně v malých obcích a vsích o několika desítkách či
stovkách obyvatel. Naše o.s. si je vědomo, ţe leckde i tam se
senioři pravidelně scházejí, jezdí na výlety ap. Ale v řadě dalších
vesniček ţije nemálo těch, kteří jsou z mnoha důvodů sami,
nemají auto ani řidičský průkaz, potýkají se s nedostatkem
financí, mnozí jsou stiţeni různými zdravotními neduhy. To vše a
maličká obec s omezernou veřejnou dopravou k tomu jsou vlivy,
které způsobí, ţe lidé rezignují, sedí doma, čekají na děti a
vnoučata nebo na jaro, aby mohli pracovat na zahradách a kolem
chalup. Ovšem i ti, kteří jsou zdrávi a nemají smutky na duši, by
moţná občas uvítali něco z nabídky našeho o.s.:
•
doprava os. autem (aţ 6 osob) do divadla, na zajímavou
exkurzi, na výlet či zájezd, do krouţků-klubů, na sedánky
a zpívánky při harmonice (kytaře, cimbálu...)
•
malý turistický výšlap pohodovým tempem nebo jen
procházka zelení (překrásné Ranské lesy aj.)
•
obyčejné popovídání a návštěva, aby nikdo nemusel
smutnit, aby našel "ucho a srdce"
•
účast na pravidelných turist. vycházkách s Klubem turistů
Hlinsko
•
podle zájmu také doprava na nákup do marketů ap.
•
vzájemná řemeslnická výpomoc "něco za něco"
Naše o.s. má ve svých stanovách tyto cíle: psychická a fyzická
podpora seniorům z venkova, zejména jednotlivcům, kteří jsou z
různých důvodů sami. Nepůjde ale o odbornou zdravotnickou
pomoc ani o profesionální sociální sluţby. O.s. "Senior
na
venkově" také není charitní institucí, tzn. ţe např. zájemci o
divadelní představení se podělí o náklady na cestu a vstupenku.
O.s. vyvíjí snahu o získání grantů, darů, příspěvků ap.- věříme, ţe
časem budeme moci nabídnout výhodnější moţnosti.
Nabídka pro nejbliţší měsíce:
•
-březen a duben: divadelní představení v Přibyslavi a Jihlavě
•
-březen a duben: vycházky s Klubem turistů Hlinsko
•
-březen a duben: návštěva na pozvání ţdíreckého klubu
seniorů (posezení s písničkou, velké společenské setkání
s hudbou a tancem)

•

-březen nebo duben: exkurze do pivovaru s ochutnávkou a
ev. nákupem v pivovarské prodejně
•
duben nebo květen: zájezd do term. lázní Velký Meder na
Slovensko (4dny s ubytováním v soukromí a s moţností
připravit si jídlo)
•
podle zájmu nákupní výjezdy s odměnou tj. na závěr kávička
v kavárně
O.s. "Senior na venkově" uvítá pohodové, vlídné členy i
sympatizanty-nečleny. Uvítá nápady a náměty - můţeme třeba i
tančit zumbu pro pokročilé a nejen se tím skvěle bavit, ale hlavně
udrţovat tělo a ducha v chodu. Nečekáme, ţe se staneme
masovou institucí. Berte prosím naše o.s. jako bonbónek,
zákusek, dovolenou - tj.jen s úsměvem, spokojeností a pohodou.
Nikdo přece nechce kyselý bonbónek, nedopečený zákusek či
zkaţenou dovolenou.
Kontakty:
webové stránky: www.seniornavenkove.ic.cz
mail: jirinahamernikova@email.cz
mobil: 725 249 488
sídlo a adresa o.s.: Senior na venkově, Mgr. Jiřina Hamerníková,
Jitkov 86,583 01 Chotěboř

ZPRÁVY ZE SIMTAN
I v dnešní uspěchané době je moţné najít chvíli na příjemné
posezení. S občany Simtan jsme takové proţili poslední lednovou
neděli při promítání pohlednic obce Pohled a Svaté Anny. Setkání
byl přítomen i pan starosta, kterému děkujeme za podrobný
výklad k jednotlivým pohlednicím.
V sobotu 5. března se v ostravské Sokolovně „Čapkárně“ uskutečnilo Mistrovství České republiky v zápase ve volném stylu
starších ţáků a juniorů. Pod trenérským vedením Zdeňka Švece a
Miroslava Vargy se tohoto šampionátu zúčastnilo celkem na 134
závodníků z 25 oddílů ČR. Za starší ţáky nás reprezentoval
Michal Pavlíček ze Simtan, který si přivezl domu bronz tedy 3.
místo. Gratulujeme!!!
Jako kaţdý rok tak i letos se budou v Simtanech 30. dubna pálit
čarodějnice. Srdečně vás zveme, abyste přišli i letos se svými
dětmi mezi nás.

