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Vážení spoluobčané,
následující rok 2012 by měl být posledním, kdy se obec bude potýkat s dluhem (viz rozpočet),
rozpočet), který splácí od roku 2005. I přes
spolků
ků a organizací.
značná finanční omezení však můžeme říci, že naše obec žije, a to především díky aktivitám místních spol
organizací. Proto
je více než na místě poděkovat všem jejich členům za čas,
čas, který
který věnují chodu těchto organizací, za energii,
energii, kterou vkládají do
práce s dětmi, dospělými i staršími,
staršími, i za nemalé úsilí, které vynakládají po celý rok při realizaci svých činností.
činností. Rok v naší obci je
naplněn akcemi pro všechny věkové katego
kategorie, od sportovního plesu a dětského karnevalu počínaje, přes čarodějnice
čarodějnice, dětský de
den,
hasičské soutěže, fotbalová utkání, celoroční rekonstrukční práce, bohoslužby, setkání seniorů, dopravní
dopravní soutěž, výlov rybníka,
rybníka,
konče putováními různého druhu, rozsvěcením vánočního stromu, poslední lečí či adventními
koncerty.
koncerty. Všichni lidé, kteří za touto
touto různorodou činností stojí, by si mohli o víkendech
víkendech (a nejen o
nich) sednout na gauč a pustit televizi.
obce,, pro obec
televizi. Nedělají to, dělají něco pro Vás, občany naší obce
samotnou, aby žila a aby se zde žilo lépe.
lépe. Za to jim patří velký dík.
A my jako občané, Pohleďáci i Simtaňáci, bychom k těmto aktivitám neměli být lhostejní, neměli
bychom je brát jako samozřejmost.
samozřejmost. Chtělo by se říct „Pohled sobě“. Zkusme si proto dát malé
předsevzetí a v nadcházejícím roce tyto
tyto aktivity,
aktivity, které jsou tu především pro nás,
nás, více podporovat
- byť
byť jen svou účastí,
účastí, která je pro pořádající spolek vždy obrovským zadostiučiněním a
povzbuzením
povzbuzením k další činnosti
činnosti.
Zastupitelstvo obce
◦•● INFOKOUTEK ●•◦
ANEB CO SE CHYSTÁ V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ
■ Kominictví Jaroslav Voda informuje, že bude provádět
kominické služby v náhradním termínu, a to 19., 20. a 21. 12.
2011. Případné změny v přihláškách nahlaste na OÚ do pátku
16.12. do 13:00.
■ V neděli 18. 12. 2011 se v kostele sv. Ondřeje uskuteční
adventní koncert mladých akordeonistů, kteří celoročně sklízejí
úspěchy v mnoha soutěžích. Koncert začíná ve 14:00.
■ V pondělí 19. 12. 2011 zahraje Divadýlko Kuba z Plzně
v klubovně hasičské zbrojnice pohádku pro děti s názvem
Pletené pohádky. Představení začíná v 18:00.
■ Dne 22. 12. 2011 se odehraje na zimním stadionu v Kotlině
v Havlíčkově Brodě přátelské hokejové utkání mezi fotbalovou
Starou gardou a hráči „A“ a „B“ týmu. Začátek utkání ve 20:00.
■ Bohoslužby v kostele sv. Ondřeje se uskuteční na Štědrý den
24. 12. od 21:30, na Narození Páně 25. 12. od 8:30, na sv.
Štěpána 26. 12. od 8:30, v pátek 30. 12. od 15:00 a na Nový rok
1. 1. 2012 od 8:30.
■ Na Štěpána 26. 12. 2011 se uskuteční tradiční Putování za
betlémskou hvězdou aneb od kostela sv. Ondřeje ke kostelu sv.
Anny. Betlémský příběh začíná ve 14:00.

■ Předsilvestrovské posezení Klubu důchodců se uskuteční 28.
12. 2011 v klubovně hasičské zbrojnice.
■ Svoz komunálního odpadu bude o Vánocích uskutečněn ve
středu 28. 12. 2011 a v novém roce bude probíhat stejně jako
letos, čili jednou za 14 dnů v sudé týdny. První svoz v novém roce
proběhne ve středu 11. 1. 2012.
■ Výroční schůze SDH Pohled se uskuteční v pátek 13. 1. 2012
od 19:00 v klubovně hasičské zbrojnice.
■ Zápis do první třídy pro školní rok 2012–2013 proběhne v
Základní škole a Mateřské škole Česká Bělá v pátek 20. 1. 2012
od 13:00 v budově školy. Potřebné formuláře budou k dispozici v
Mateřské škole Pohled.
■ TJ Sokol Pohled pořádá sportovní ples v kulturním domě ve
Stříbrných Horách v sobotu 28. 1. 2012 od 20:00. Svoz vyjíždí
z Pohledu v 19:30, ze Simtan 19:35. K tanci a poslechu hraje
skupina Variace.
■ Výroční schůze TJ Sokol Pohled se uskuteční v sobotu 4. 2.
2012 od 15:00 v klubovně hasičské zbrojnice.
■ Výroční schůze členů Zahrádkářského svazu ZO Pohled se
uskuteční v sobotu 25. 2. 2011 od 14:00 v klubovně hasičské
zbrojnice.

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
Z důvodů úspory místa zde uvádíme nejdůležitější projednávané body. Úplné zápisy a usnesení jsou k nahlédnutí na obecním úřadu.

Ze zasedání 1. listopadu 2011:
ZO schválilo zápis kronikářky obce Martiny ZO rozhodlo o koupi pozemků do
Bořilové do kroniky Obce Pohled, IV. díl, vlastnictví obce p. č. 678/4 o výměře 805
2
rok 2010, na listech 427-436.
m
ostatní plocha-ostatní komunikace
(stará cesta vedoucí od termesivské lávky
ZO schválilo uzavření nájemní smlouvy o přes Sázavu na samotu k Petrům, dnes
dočasném záboru pozemků nebo jejich křížená novou tratí), p. č. 685/24 o výměře
2
části u dálnice D1, v k. ú. Smrčná (část 128 30 m , ostatní plocha-neplodná půda (obcí
2
2
m , p. č. 1562/1 o výměře 2 221 m , ostatní udržovaný pozemek v těsném sousedství
plocha) a v k. ú. Pávov (p. č. 560 o výměře řeky pod splavem a elektrárnou sousedící
2
237 m , ostatní plocha) mezi Obcí Pohled a s dalšími obec. pozemky), p. č. 689/1 o
2
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR pro výměře 16 440 m , ostatní plocha-neplodná
plánovanou rekonstrukci dálnice D1. Obec půda (část staré trati pod rybníčkem
Pohled má na pozemcích podíl 18/838. v Becu až po křížení s novou žel. tratí Konec nájmu se předpokládá nejpozději do obec získá možnost využít pozemek ve
konce roku 2015 a nájemné činí 181 Kč.
veřejném zájmu např. jako turistická,
vycházková trasa, cyklostezka, hipostezka,

běžecká stopa…), všechny pozemky v k. ú.
Pohled, od České republiky, Státního statku
Jeneč, státní podnik v likvidaci, za celkovou
dohodnutou cenu 91 010 Kč.
ZO schválilo Rozpočtová opatření č. 5, 6, 7,
8/2011, jimiž se příjmy obce se zvyšují o
14 746 Kč (přeplatek elektřiny, nájemné
Lesního družstva ve Štokách) a výdaje se
zvyšují o 223 639 Kč (oprava zdi bývalého
špýcharu, pískoviště v Simtanech, elektřina,
nájemné pozemku p. č. 821 v k. ú. Pohled,
narození dítěte-dar, oprava ul. Zahradní,
výměna radiátoru v knihovně). Rozdíl 208
893 Kč je kryt z výsledku hospodaření
minulých let.

◦•● CO NOVÉHO V OBCI ●•◦
KONTROLA HOSPODAŘENÍ
Dne 5. 10. 2011 bylo provedeno kontrolory Krajského úřadu Kraje
Vysočina dílčí přezkoumání hospodaření Obce Pohled za období
1. 1. – 31. 8. 2011, při kterém nebyly zjištěny žádné chyby a
nedostatky.
POSEČKÁNÍ S ÚHRADOU 3 380 000 KČ
Rozhodnutím vydaným Finančním úřadem v Jihlavě dne 29. 9.
2011 bylo povoleno posečkat obci Pohled s odvodem zbývajícího
obecního dluhu ve výši 3 380 000 Kč od 1. 9. 2011 do 29. 6. 2012.
Za dobu posečkání vzniká povinnost uhradit úrok z této částky.
ZÁSTAVNÍ PRÁVO NA NOVÉ ZBROJNICI
Rozhodnutím vydaným Finančním úřadem v Jihlavě dne 27. 9.
2011 došlo ke zřízení zástavního práva k budově č. p. 271,
občanská vybavenost, a k pozemku p. č. st. 38/10 o výměře 153
2
m , zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Pohled (nová hasičská
zbrojnice a pozemek pod ní). Budova zbrojnice byla zastavena
v souvislosti s neuhrazením zbylé částky dluhu 3 380 000 Kč.
DOPIS NEČASOVI
Starosta obce se připojil k iniciativě Sdružení místních samospráv,
které vyzvalo starosty obcí, aby podpořili celorepublikovou akci,
která měla apelovat na přijetí změny v rozpočtovém určení daní a
snížení nerovnosti v rozdělování daní velkým městům a obcím
dopisem adresovaným premiérovi Petru Nečasovi. Snahou bylo
poukázat na diskriminaci malých měst a obcí při rozdělování daní,
které mají až 4,5x menší příjem z daní, než největší česká města.
Daňové příjmy přitom tvoří přes 90 % příjmu naší obce. Ke změně
rozpočtového určení daní mělo dojít v příštím roce (dnes už je
bohužel jasné, že k této změně tak rychle nedojde) a přijetí návrhu
by pro obec znamenalo navýšení daňových příjmů z 6,9 na 8,6 tis.
Kč na občana (celkově by se tedy ročně jednalo minimálně o 1,5
mil. Kč do obecního rozpočtu).
ASFALTOVÁNÍ ČÁSTI ZAHRADNÍ I
Dne 19. října byla provedena oprava části ulice Zahradní I firmou
Swietelsky Pelhřimov za cenu 256 528 Kč. Na opravu obec
získala 111 000 Kč z Kraje Vysočina z Programu obnovy venkova
Vysočiny. Oprava spočívala ve vyrovnání a úpravě kanalizačních
vpustí, vyčištění podkladní vrstvy a položení asfaltobetonu. Pokud
to finanční situace obce dovolí, bude se pravděpodobně v příštím
roce pokračovat i v opravě horní části ul. Zahradní I.
ASFALTOVÁNÍ ČÁSTI REVOLUČNÍ A PROSTRANSTVÍ
KOLEM SV. JÁNA
V roce 2009 byl z iniciativy Obce Pohled Krajskou správou a
údržbou silnic Vysočiny (KSÚSV) opraven povrch silnice III. třídy
v ul. Revoluční a Nádražní, od prodejny, kolem parku, k mostu
přes Sázavu. Po dalších jednáních s KSÚSV se podařilo
dohodnout, že na upravený úsek naváže oprava povrchu směrem

od prodejny ke křižovatce se silnicí I. třídy č. 19. V sobotu 5.11.
byla oprava realizována sfrézováním stávajícího povrchu a
položením nové vrstvy asfaltobetonu. Obec po dohodě s KSÚSV
využila soustředění mechanizace v obci a provedla opravu místní
komunikace ve vlastnictví obce na točně autobusu kolem sv. Jána
za 129 000 Kč.
DEMOLICE STARÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE
Ve druhé polovině září došlo k demolici staré hasičské zbrojnice
na křižovatce v Pohledu. Na veřejné brigádě bylo za účasti 48
členů spolků a 4 občanů vyčištěno a uskladněno do bramborárny
cca 6600 cihel a zdravé trámy. V říjnu byla bouracím kladivem
2
rozbourána betonová podzemní nádrž na vodu (cca 15 m ) a
následně byly provedeny terénní úpravy, spolu s odvozem
roztříděného materiálu na skládku. Obec na hranici svého
pozemku zabudovala patníky a kameny z důvodu rizika zajíždění
těžkých nákladních aut na travnaté pozemky obce. Aby se
křižovatka stala lépe přehlednou a bezpečnou i v noci, nechala
zde obec nainstalovat nové světlo veřejného osvětlení.
Zastupitelstvo obce ani do budoucna neplánuje žádnou novou
zástavbu v místě staré hasičské zbrojnice.
DOPRAVNÍ ZRCADLO V REVOLUČNÍ
Na základě žádosti došlé dne 29. 9. 2011 na OÚ V Pohledu od 16
majitelů bytů nebo rodinných domů ve čtvrti „U bytovek“, bylo u
silnice I/19 v ulici Revoluční osazeno dopravní zrcadlo (u
Sobotkových). Mělo by zvýšit bezpečnost při vyjíždění z této čtvrti
na silnici I. třídy. Náklady na koupi a montáž zrcadla činily 10 300
Kč. Instalaci se souhlasy ŘSD Jihlava, Dopravní policie ČR
Havlíčkův Brod a Obce Pohled provedla firma Dipold-dopravní
značení, Česká Bělá.
OPRAVA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY POŠTY
Havarijní a nefungující stav kanalizační přípojky z pošty do septiku
v parku byl důvodem její opravy v měsíci listopadu. Při opravě
bylo vyměněno rozbité, ucpané kameninové a plastové potrubí za
nové plastové. Opravu provedla firma Čihák Havl. Brod za cenu
12 600 Kč.
ODSTÁVKA V LOMĚ, DRŤ NA POSYP
Českomoravský štěrk, a.s. Mokrá, provozovna Pohled ukončí
v letošním roce provoz 16.12. 2011. Odstávka provozu z důvodu
údržby z oprav bude do začátku března, v závislosti na počasí.
Expedice surovin v zimním období bude probíhat od 9.1. 2012 od
6:00–14:00.
Tato firma dále poskytla obci 40 t drti pro účely posypu při zimní
údržbě místních komunikací a realizovala její rozvoz po obci.
ÚKLID LISTÍ Z VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
V listopadu bylo v obci na veřejných plochách za pomoci spolků a
občanů shrabáno listí. V Simtanech si občané úklid zorganizovali

sami. Obci se podařilo zajistit odvoz a uložení listí pouze ze středu
obce v Pohledu (1 vůz) a ze Simtan (1 vůz). Zbylá větší část listí
zůstane přes zimu na hromadách a bude odvezena na jaře na
pole, kde bude následně spolu s meziplodinou zaorána.
NÁHRADNÍ VÝSADBA V POHLEDU A V SIMTANECH
V listopadu byla realizována náhradní výsadba určená obecním
úřadem společnosti Osiva, a.s., provoz Pohled, za pokácení
stromů ve svém areálu. Vysazeny byly 3 ks javoru a 3 ks
červených buků, a to na staré trati. V listopadu byla uskutečněna
náhradní výsadba určená OÚ společnosti Ředitelství silnic a
dálnic Jihlava za pokácení stromů podél silnice I. třídy č. 19 v k. ú.
Simtany. Vysazeny byly 3 ks kaštanu a 2 buky lesní, místem
výsadby byly Simtany.
VÝMĚNA TRAFOSTANICE
V úterý 22.11. došlo k přerušení dodávky el. proudu v převážné
části obce. Důvodem byla výměna trafostanice před areálem
Osivy a.s. provoz Pohled.
ZÁPIS PODÍLU 18/838 U POZEMKŮ LESNÍHO DRUŽSTVA
ŠTOKY
Od roku 2002 se řeší zákonný nárok zápisu podílu obce 18/838
z Pozemkového fondu ČR na Obec Pohled u pozemků, které byly
k roku 1959 zapsány na Lesní družstvo ve Štokách. V říjnu se
podařilo zapsat podíl obce na posledních 36 pozemcích, které
jsou v k. ú. Štoky a Pozovice. Některé z těchto pozemků se budou
prodávat a obec Pohled brzdila jejich prodej. Zápisem byl
odstraněn problém s prodejem pozemků a díky zaplacení
podstatné části dluhu obce, může obec požádat o členství
v Lesním družstvu ve Štokách (v současné době je členy 37
spoluvlastníků – měst, městysů a obcí).
ZAPSÁNÍ HRÁZÍ A VODNÍ PLOCHY BÝVALÉHO KOUPALIŠTĚ
DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ
V letošním roce (po 48 letech od kolaudace koupaliště) se
podařilo majetkově vyřešit pozemky v areálu bývalého koupaliště
koupí od fyzických osob do vlastnictví obce. Dne 31. 10. 2011
byla do katastru nemovitostí zapsána změna druhu pozemků
bývalého koupaliště. Nyní jsou zde uvedeny stavby hrází, vodní
PŘÍJMY CELKEM, z toho:
Daňové příjmy
Přijaté dotace
Nedaňové příjmy
VÝDAJE CELKEM, z toho:
Splátka Finančnímu úřadu
Úrok
Další výdaje
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

6 403 380,00
5 836 000,00
194 900,00
372 480,00
7 500 730,00
3 380 000,00
283 000,00
1
3 837 730,00
2
–1 097 350,00

plocha a ostatní plocha, vše v majetku obce. Další práce na
úpravách koupaliště (především oprava protržené hráze) nejsou
vzhledem k finanční situaci obce prozatím proveditelné.
PROPÁSLI
JSTE
HLÁŠENÍ
MÍSTNÍHO
ROZHLASU?
INFORMACE Z OÚ SI NECHTE ZASÍLAT E-MAILEM
OÚ Pohled opakuje informaci, jež se týká zasílání důležitých
sdělení z Obecního úřadu Pohled do Vašich e-mailových
schránek. Momentálně obec eviduje pouze 53 osob, jež si
zprovoznili tuto službu, přitom jde o nejspolehlivější způsob
získávání informací, které OÚ jinak vyhlašuje místním rozhlasem.
Pokud si tuto službu zprovozníte, nemůže se Vám stát, že důležitá
sdělení neuslyšíte – kdykoli si je můžete přečíst ve Vaší e-mailové
schránce. Takovýmto způsobem můžete být informováni např. o
termínech kominických služeb, adventních koncertech, zasedání
obecního zastupitelstva, o svozu velkoobjemového odpadu,
kulturních
akcích
apod...
Stačí
otevřít
stránku
www.obecpohled.cz, dále záložku Aktuality a odkaz Chcete
přijímat aktuální zprávy?. Do otevřeného okna pak pouze vyplníte
Vaši e-mailovou adresu a zprávy Vám budou zasílány
automaticky. Obec tímto způsobem neinformuje o soukromých
prodejcích.
DIAKONIE BROUMOV
zaslala děkovný dopis, ve kterém vyjádřila díky za spolupráci
všem občanům, kteří ochotně poskytli materiální pomoc při této
akci, a také všem organizátorům, kteří pomáhali při sběru
ošacení.
VYSOČINA SHŮRY
Výpravná publikace Zdeňka Vošického Vysočina shůry
představující obce a města Kraje Vysočina z ptačí perspektivy
získala na letošním Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově
Brodě cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu. Toto ocenění,
které kraj uděloval poprvé, mohly získat pouze knihy tematicky
spjaté s Vysočinou. Naše obec se také zapojila do tohoto knižního
projektu pana Vošického a v publikaci je reprezentována na
čtyřech stránkách leteckými fotografiemi obce, snímkem zámku a
kostela sv. Ondřeje i objektů u Svaté Anny. Samozřejmě shůry.

ROZPOČET OBCE NA ROK 2012
Obec Pohled bude mít stejně jako loni příjmy závislé z více než 90 % na daňových
příjmech, které tvoří především daň z příjmů (DzP) fyzických osob (FO) ze závislé
činnosti, DzP FO ze samostatné výdělečné činnosti, DzP FO z kapitálových výnosů,
DzP právnických osob, DPH, daň z nemovitosti a další.
1
K dalším výdajům patří výdaje na provoz mateřské školy, rekonstrukci vozovek, za
svoz komunálního odpadu, výdaje na vnitřní správu a zastupitelstvo obce, pojištění
majetku obce, ošetření veřejné zeleně a mnohé další (Rozpočet byl vyvěšen na
úředních deskách i elektronické úřední desce, nyní je k nahlédnutí na OÚ).
2
Obec bude v roce 2012 hospodařit s deficitem 1 097 350 Kč, který bude uhrazen
z kladného výsledku hospodaření tohoto roku (2011).

REKONSTRUKCE KRAVÍNA V AREÁLU ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY POHLED
OSIVA a. s. v letošním roce zrealizovala přestavbu objektů původního velkokapacitního kravína uvedeného do provozu v r. 1987.
Kravín byl provozován jako vazný, tedy s technologií, která již nevyhovovala současným nárokům a požadavkům. Proto jsme se rozhodli
chov dojnic na farmě přestavět a zmodernizovat. Základním předpokladem pro splnění tohoto cíle bylo spojení individuální péče o
zvířata se špičkovou technologií. Za tímto účelem byly využity nejnovější poznatky o chovu hospodářských zvířat a používané
technologii z vyspělých chovatelských zemí. Zároveň s tím došlo k podstatnému zlepšení kultury práce ošetřovatelů dojnic.
Vlastní rekonstrukce se týkala objektu bývalé stáje s přístavbou nové dojírny a vybudování skladovacích jímek a hnojiště. Dispozičně je
stáj řešena tak, že se jedná o halu s volným ustájením pro 178 ks dojnic. Podélné stěny stáje jsou otevřené, a tak společně s
hřebenovou štěrbinou zajišťují lepší průchodnost a dostatek vzduchu pro vysokoprodukční zvířata a jejich pohodu. Stěny jsou kryty
pouze podpůrnou sítí a svinovací plachtou. Dojení krav probíhá v nové dojírně, která bezprostředně navazuje na stáj. Technologicky se
jedná o bezbariérovou dojírnu s 2x12 dojícími stáními. Na dojírnu navazuje prostor mléčnice, strojovna chlazení a sociální zázemí pro
ošetřovatele. Systém dojení je propojen s řídícím počítačovým softwarem a umožňuje zobrazovat a následně vyhodnocovat důležitá
data o jednotlivých dojnicích. V mléčnici jsou umístěny nádrže se skladovací kapacitou 7.500 l mléka. Dokonalé vyčištění a dezinfekci
všech částí dojícího zařízení přicházejících do styku s mlékem zajišťuje mycí a dezinfekční automat. Toto technické zařízení spolu s
vysokou kvalitou ošetřovatelské péče nám umožňuje dodávat mléko ve výběrové jakosti do mlékárny PRIBINA, s. r. o. Na základě
výsledků dodávaného mléka jsme získali povolení od veterinární správy k prodeji syrového kravského mléka přímo spotřebiteli.
Přestavba farmy dojnic naplnila záměr naší firmy vyřešit ekonomiku chovu krav, výrazně zlepšit hygienu získávání mléka při dodržení
všech předpisů a požadavků kladených na výstavbu a provoz z hlediska ochrany životního prostředí, ochrany a zdraví zvířat a zlepšit
pracovní podmínky pro naše zaměstnance.
Občanům obce Pohled nabízíme prodej plnotučného mléka za 12 Kč za 1 litr, v pracovní dny, v době od 7:30–8:30. Bližší
informace na tel. 731 570 395, pí. Kašparová.
Ing. František Šťastník

BOBR NA HRANICÍCH
V průběhu minulého týdne jsem byl upozorněn hospodářem sousedního mysliveckého sdružení Dobrá panem Antonínem Mühlfaitem,
že se na naší společné hranici honiteb, kterou tvoří řeka Sázava, usadil bobr evropský. Skutečně, přítomnost tohoto našeho největšího
vodního hlodavce dosahujícího hmotnosti až 30 kg prozradily ohlodané pařezy několika olší a vrb. Dokonce i na topolu skáceném
pracovníky Povodí Vltavy byly zjištěny prokazatelně bobrem okousané vršky větví. Právě
větvičky a lýko z výše citovaných měkkých dřevin tvoří během zimního období hlavní část jeho
potravy. Na jaře a zejména v létě tvoří převážnou část jeho potravy byliny. Nepohrdne však ani
zemědělskými plodinami jako je třeba kukuřice. Je to býložravec s nočním způsobem života,
který žije po celý rok aktivním životem. Neupadá tedy do zimního spánku. Protože tato zvířata
svým životem výrazně mění ráz krajiny, zejména mění druhovou i věkovou skladbu dřevin
podél toků, narušují hráze vodních toků a svými stavbami ucpávají koryta vodních toků, není
jejich výskyt v přírodě bezproblémový. Protože se však jedná o živočicha chráněného
legislativou jak naší národní, tak evropskou a dokonce i mezinárodní, jsou škody způsobené
na porostech a zemědělských plodinách hrazeny vždy státem. Vzhledem k tomu, že v těchto
dnech probíhají úpravy koryta i břehů řeky Sázavy Povodím Vltavy právě ve zmíněné lokalitě,
kde se bobr usadil, je otázkou, zda jeho výskyt u nás bude trvalý nebo zda se bobr díky
změněným životním podmínkám neodstěhuje po toku do jiné oblasti.
Oldřich Vopršal, hospodář Mysliveckého sdružení Pohled

CESTA VÁNOČNÍHO STROMU ZE SIMTAN
Dne 17. listopadu, v den státního svátku, byl přivezen, usazen a ozdoben vánoční strom na tradičním místě, před budovou obecního
úřadu.
V loňském roce věnovali krásný stříbrný smrk ze své zahrady manželé Mlatečkovi. V průběhu letošního roku nabídli opět nádherný (a
také stříbrný) smrk manželé Nimmertondlovi ze Simtan.
Po osmé hodině ráno, před domem Nimmertondlových se
♫♪♪ ♪♫ ♫♫ ♫♪♪ ♪♪ ♫♪ ♫♫♪♪ ♪♫ ♫♫ ♫♪♪ ♪♪ ♫♪ ♫
sešlo několik zastupitelů obce Pohled, mezi pomocníky byl Jiří
Ondráček, Martin Růžička, Tomáš Kotouč se synem Tomášem
a především pan Jan Novotný jako obsluha těžké techniky,
A DO TŘETICE…
kterou pro tento účel zapůjčila firma Českomoravský štěrk. Po
Ano, už potřetí. Trojka je velmi pěkné číslo, ale též se říká –
loňské premiéře bylo letošní ukotvení stromu ke lžíci
do třetice všeho dobrého i zlého. My (harmonikáři Markéta,
nakladače otázkou chvíle a poté byl smrk rostoucí v rohu
Žaneta, Ondra a Honza) se určitě budeme i tentokrát snažit,
zahrady mistrně odříznut Lubošem Sobotkou a připraven
k transportu na náves do Pohledu. Vzhledem k rozměrům
aby v naší hudbě převažovalo to dobré, a Vy si do
stromu bylo nutné po dobu 10 minut uzavřít provoz na silnici
nastávajícího vánočního času odnesli radost a pohodu. Vánoce
mezi Simtany a pohledskou křižovatkou. Po bezproblémové
jsou totiž svátky zklidnění a uvažování o věcech minulých i
přepravě tohoto krásného stromu již bylo nutné pouze upravit
spodní část kmene a strom byl usazen na své místo. Po krátké
budoucích…
svačině, kterou pro brigádníky připravil starosta Milan Klement,
A proto Vás chci pozvat v neděli 18. prosince 2011 do kostela
byl mohutný stříbrný smrk ozdoben a změnil se tak v tradiční
sv. Ondřeje na koncert našeho akordeonového kvarteta. A
symbol vánočních svátků, který se letos poprvé rozzářil
s mírným předstihem v pátek 25. listopadu.
kdy? Těšíme se ve 14 hodin.
■ Zároveň bychom chtěli požádat občany, kteří v příštím roce
uvažují o odstranění podobných vzrostlých jehličnanů, aby se
P.S.: Zimní bunda či kožich výhodou.
neváhali spojit s obecním úřadem. Strom by mohl být tímto
způsobem smysluplně využit a poté navrácen majiteli (v
případě zájmu) již jako dřevo.
Jan Novák
René Langer

(bez bundy i bez kožichu)
♫♪♪♫♪♪ ♪♫ ♫♫ ♫♪♪ ♪♪ ♫♪ ♫♫♪♪♫♪♪ ♪♫ ♫♫♪♫♪♪

◦•● CO UMÍM, CO DOVEDU ●•◦
Zimní Pohledské listy přinášejí novou rubriku o úspěšných dětech
naší obce. Článek o jedenáctiletém Honzíkovi Křípalovi z Rouštan,
který zcela propadl motokrosu, napsal jeho tatínek Libor Křípal:
Jsou sporty všední i nevšední, kuriózní i tradiční, ale v naší rodině se po
tři generace dědí „vůně benzínu“.
Když se syn Honzík na jaře roku 2002 narodil, ještě stále jsem aktivně
závodil. Už jako malý špunt mě na závodech doprovázel, a tak jsme ani
nebyli moc překvapeni, že začal snít o své opravdové motorce. Sen se
mu splnil v šesti letech, kdy poprvé usedl na svůj „stroj“.
Od prvních pokusů na louce se přesunul na trať AMK Chotěboř, kde má
dosud základní zázemí. Trénovat jezdí i na další tratě po celém kraji,
většinou za každého počasí a několikrát týdně.
Motokros je ovšem krutě spravedlivý, za úspěchy se skrývají i pády.
Jeden z těch vážných si na Honzíka počkal na jaře loňského roku. Při
obyčejném tréninku vážně havaroval a místo kovů do vitríny dostal kovy
do ruky. Ale protože je velmi ctižádostivý a umí jít za svým cílem, stihl se
na samém konci sezóny, po úplném uzdravení a poctivém tvrdém
tréninku, postavit na start svého prvního závodu.
V letošním roce již absolvoval celou motokrosovou sezónu, a to
v prestižně obsazeném mezinárodním seriálu Vysočina Cup. Po nováčkovské dani, kdy jezdil na konci závodního pole, otrkával se a
sbíral zkušenosti, vše zúročil na konci sezony. V celkovém pořadí skončil na 9. místě ze 40 bojujících jezdců.
Velkým Honzíkovým přáním do příštího roku je dokončit sezónu především ve zdraví a udržet, případně i vylepšit získanou pozici.
*********************************************************************************************************************************************************

Z POLICEJNÍHO ZÁPISNÍKU
Policie ČR Obvodní oddělení Přibyslav šetřila v období od září do konce listopadu 2011 dva trestné činy a dva přestupky
spáchané v katastrálním území obce Pohled.
■ V září došlo opět ke dvěma krádežím měděných propojek v kolejišti železniční stanice Pohled, kdy celková škoda byla
vyčíslena na 3 600 Kč. Na konci měsíce listopadu se neznámý pachatel vloupal do kancelářské budovy v kamenolomu
Pohled, odkud si odnesl věci v celkové hodnotě téměř 26 000 Kč. Škoda na poškození zařízení byla vyčíslena na 8 000 Kč.
■ V polovině září došlo v Simtanech k vloupání do tří chat u řeky Sázavy. Stejně jako při dřívějších „návštěvách“ zde pachatel způsobil
větší škodu poškozením chat než samotným odcizením předmětů. Z chat si pachatel odnesl jeden pár rybářských vysokých holinek a
jeden pár gumových holinek, v celkové hodnotě 1 500 Kč.
■ Během listopadu bylo ve služebním obvodu obvodního oddělení Policie ČR Přibyslav spácháno dalších 14 trestných činů.
■ Pro svou rozsáhlou trestnou činnost byli v průběhu letošního roku uvězněni na základě rozsudku Okresního soudu Havlíčkův Brod
čtyři muži, kteří pobývali v obci Simtany.
Za obvodní oddělení Přibyslav informoval René Langer

ADVENTNÍ KONCERT V KOSTELE SV.
ONDŘEJE
V neděli 11.12. se v kostele uskutečnil vánoční
adventní koncert smíšeného pěveckého sboru při
Střední zdravotnické škole a VOŠ v Havl. Brodě
pod vedením Pavlíny Kocmanové, s klávesovým
doprovodem Ing. Jiřího Kletečky. Kostelem se
linuly známé i méně známé vánoční koledy a
písně, také vlastní skladby souboru, do kterých se
zaposlouchala asi čtyřicítka posluchačů. Soubor
disponuje krásnými hlasy, které vynikly především
v sólech, a skutečně bylo čemu naslouchat.
Sboristé ve sv. Ondřeji vytvořili krásnou vánoční
atmosféru, a poté, co byli odměněni potleskem i
úsměvy,
si
kousek
z ní
snad
každý
odnášel domů.

◦•● Z POHLEDSKÉ FARNOSTI ●•◦
Římskokatolická farnost srdečně zve všechny občany na slavení vánočních bohoslužeb – na Štědrý den ve 21:30 při slavnosti Vigilie
Narození Páně, na Boží hod vánoční i Druhý svátek vánoční se mše svatá uskuteční v obvyklý čas, v 8:30. Občanský rok 2011
otevřeme 1. ledna Slavností Panny Marie opět ranní mší v 8:30.
Na konci starého roku se sluší krátce ohlédnout za tím končícím. Chceme vyjádřit vděčnost za mnohá obdarování, ať už v podobě
úspěšného pokračování projektu obnovy poutního kostela sv. Anny, zdárného dokončení restaurování dalších dvou opěráků na farním
kostele nebo dokončení oprav na kapli Všech svatých.
Za letošní rok bylo celkově proinvestováno u sv. Anny 506 000 Kč, z toho 50 % činila dotace Kraje Vysočina, 20 % nás podpořila Obec
Pohled a zbývajících 150 000 Kč (30 % celkové částky) pokryla z 67 % dotace Ministerstva kultury a z 33 % finanční prostředky
pohledské farnosti. Realizace by se neobešla bez významných darů fyzických osob. Na tomto místě chceme ocenit zejména podíl
mnoha farníků.
MALÉ VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ
Po týdnech příprav se nám otevírá očekávaný vánoční čas. Mnoho lidí touží zvláště o těchto svátcích po klidu a míru. Píšeme si to ve
vánočních přáních a pozdravech, které si v tak ohromném množství vyměňujeme. A myslíme to jistě upřímně.
Vánoce nás vybízejí, abychom byli milí, štědří, dělali druhým radost. To je jistě výborná věc. Ale Vánoce mohou přitom být i cestou do
našeho nitra. Co tam najdeme? Jen starosti? Samý smutek či výčitky? Nebo jen vzpomínky na to, co bylo a už není? To všechno tam
také může být. Ale snad tam najdeme i radost z toho, že vůbec žijeme, že jsme schopni překonat zlé věci, které nás v životě potkaly.
Bez touhy po pomstě a bez zloby. A hlavně bychom tam měli najít stopy lásky druhých lidí, které nás natrvalo obohatily. Mnozí najdou i
stopy lásky nepojmenovatelné, ve kterých člověk rozpoznává Boží lásku. Skutečné tajemství, o kterém lze těžko mluvit, ale ze kterého
můžeme žít.
A tak se nám může stát bližší jednoduchý a přitom v mnohém nepochopitelný příběh Ježíšova narození. Nejen v podobě figurek
Betléma a ve zpěvu vánočních písní. Ale v našem vlastním životě. Když se nám spojí pravdivé vědomí o množství zla ve světě, ke
kterému bohužel sami ledacos přidáváme, s tajemstvím hloubky našeho srdce, může se stát něco podivuhodného, co se podobá
vyprávění o pastýřích v evangeliu. Ty obklíčilo Boží světlo a zaslechli slova andělů: „Nebojte se!”, jak píše evangelium.
Objevíme my sami něco podobného? Snad ano. Přejme si to navzájem. Potom si můžeme začít zpívat vánoční koledy z hloubky nitra. A
my sami zjistíme, že můžeme být ve svém nitru osvobození od zla, pomsty a strachu. A budeme slavit skutečné Vánoce – hezké
Vánoce.
P. Tomáš Rastislav Höger, Římskokatolická farnost
***********************************************************************************************************************************************************

◦•● PODZIM V MATEŘSKÉ ŠKOLCE ●•◦
Jako již každý rok jsme podzim zahájili plaveckým kurzem, kterého se letos účastnilo 19 dětí. Po dohodě s rodiči jsme objednali vlastní
autobus, a tím přispěli k větší bezpečnosti dětí.
V říjnu, jak jsme již informovali, jsme zakoupili stoly do jídelny za 11 400 Kč, a to z rozpočtu mateřské školy.
Měsíc listopad byl velmi nabitý programem, a to především tím, který si naše děti nacvičily na svá vystoupení. Zvládaly je s přehledem a
mnohokrát tak potěšily své okolí. Děti vystoupily se svou besídkou na setkání se seniory, které pořádala Obec Pohled, účinkovaly při
rozsvěcení vánočního stromu na obecní návsi a nakonec ještě v čertovských převlecích potěšily opět seniory na jejich mikulášském
posezení.
Aby toho nebylo málo, museli jsme řešit i problémy provozní. Dvakrát jsme se totiž v listopadu potýkali s odstávkou elektrického proudu,
nejprve v České Bělé (odkud dovážíme stravu) a poté v Pohledu. Pro děti jsme připravili náhradní program - jeden den jsme jeli do
Havlíčkova Brodu na vystoupení „Míši“, kde se děti vyřádily na čertovské show, a podruhé jsme navštívili mateřské centrum Zvoneček,

ve které nás mile přivítali, měli jsme možnost si centrum prohlédnout a děti byli seznámeny se vším, co v tomto centru mají k dispozici.
Mile nás překvapilo další pozvání na kdykoliv jindy.
V měsíci prosinci nás navštívili policisté z Havlíčkova Brodu v rámci preventivní akce, kteří dětem zopakovali vše o jejich bezpečnosti.
■ Provoz MŠ v měsíci prosinci bude ukončen 22. prosince 2011 a v novém roce se opět sejdeme 3. ledna 2012.
■
Mateřská
škola
Pohled
přeje
všem
příjemné prožití svátků
vánočních, hodně štěstí,
pohody
a
zdraví
v novém roce.
■ Touto cestou bych
ráda poděkovala všem
rodičům,
kteří
nám
pomáhali
při
nacvičování na různá
vystoupení (a že jich
v tomto roce nebylo
málo), a především
všem dětem a mládeži
za jejich vystoupení.
Poděkování patří i Evě a
Milanovi Hejkalovým za
ochotu při zapůjčení a
instalaci
kláves
na
dětská vystoupení.
Leona Štrálová
****************************************************************************************************************************

◦•● Z ČINNOSTI SPOLKŮ ●•◦

PODZIM V NAŠEM MYSLIVECKÉM SDRUŽENÍ
VÝLOV SIMTANSKÉHO RYBNÍKA
Letošní podzim byl oproti předcházejícím rokům poměrně teplý a
zejména suchý. V sobotu 1. 10. 2011 proběhla první velká
podzimní akce myslivců našeho sdružení, a to tradiční výlov
Simtanského rybníka. Nikdy v jeho historii nepamatujeme, že
bychom lovili ryby v tak krásném slunném počasí, kdy mnozí
z nás byli oblečeni jenom v tričkách s krátkými rukávy. Tak teplý a
slunný byl skutečně tento den. Ten také vylákal řadu zvědavců,
kteří hned od samotného rána postávali na hrázi rybníka a
sledovali přípravy na vlastní výlov. Kapři byli díky poměrně
teplému počasí v průběhu celého roku pěkně narostlí, takže již
v rybníce bylo patrné, že letošní rybí žně dopadnou určitě dobře.
Však se o ně také během roku týden co týden pečlivě staral náš
člen pan Jan Nimmertondl a pravidelně je přikrmoval. K rybníku
přišlo i mnoho rodičů s malými dětmi. Všichni víme, jakým
magnetem je pro děti voda, a tak se nedá říci, že by se děti
během dne nějak u rybníka nudily. Pro všechny jsme přichystali
občerstvení v podobě smažených podkov z čerstvě vylovených
kaprů a amurů a výborné klobásy od pana Křesťana z Přibyslavi.
Samozřejmě, že nechybělo ani dobré pití, které k takové události
vždy patří. Kolem deváté hodiny jsme začali lovit a postupně jsme
do oběda vylovili všechny ryby. Menší kapry z jara nakoupené
násady jsme zase pustili zpátky do rybníka, napřesrok z nich již
vyrostou tržní kapři. Letošní výlov se díky příznivému počasí
velice vydařil a všichni odcházeli domů spokojení, plni dojmů a
vzpomínek.
ÚSPĚŠNÉ HONY
Listopad je měsícem mysliveckých žní, měsícem honů, kdy
myslivci sklízí plody své celoroční práce. Letošní rok jsme
naplánovali tři hlavní hony. Jeden na zvěř černou a škodnou a dva
hony na zajíce. Ulovená zvěř pak posloužila z části pro přípravu
pohoštění na poslední leč a část jsme dali do zvěřinové tomboly.
Při prvním honu 12. listopadu nad námi stáli snad všichni naši
myslivečtí patroni svatým Hubertem a Eustachem počínaje a
svatým Jiřím konče, neboť se nám podařilo v jedné leči ulovit
hned 4 divočáky. Jednoho lončáka a tři selata. Pro všechny členy
našeho spolku to byla historická událost, na kterou zejména
všichni zúčastnění budou dlouhá léta vzpomínat. Naše radost byla
o to větší, že hned u dvou střelců se jednalo o jejich prvního
uloveného divočáka v životě. Dalším honem byl hon na zajíce.
V plánu jsme jich měli povoleno šest. Čtyři do tomboly na poslední
leč a dva do minitomboly konané vždy po ukončení každého z
honů. Šest zajíců se nám podařilo za oba hony ulovit. Štěstí při
losování v malé tobole na prvním honu měl náš lovecký host,

hospodář ze sousedního Mysliveckého sdružení Dlouhá Ves, pan
Michal Sedláček a při druhém honu paní hostinská z Pohledu,
paní Kršková. Velké poděkování za dosažení takových výsledků
patří samozřejmě všem našim honcům a také těm našim členům,
kteří jim se svými loveckými psy při práci v lečích pomáhali.
Nemohu zapomenout ani na ty členy, kteří na každý hon
připravovali pohoštění. Bez nich by to překrásné posezení po
každém honu, při vonícím guláši a vyprávění mysliveckých
příběhů a zážitků, nebylo to pravé.
POSLEDNÍ LEČ
Poslední leč se letos konala v sobotu 10. prosince v kulturním
domě ve Stříbrných Horách. Jako v předcházejících letech, tak i
letos nám k poslechu a tanci hrála hudební skupina PROFIL
vedená kapelníkem Jiřím Ondráčkem. Pro všechny zúčastněné
byla připravena bohatá zvěřinová tombola. První a druhou cenou
bylo sele prasete divokého, třetí cenou bylo srnče a další ceny
zaujímali zajíci, bažanti zastoupení hned několika podruhy,
královským počínaje a obojkovým konče, a samozřejmě i divoké
kachny. Kromě zvěře byly v tombole zastoupeny ceny, které nám
darovali sponzoři z řad místních či okolních firem, živnostníků i
jednotlivců. Rádi bychom jim proto touto cestou za jejich
sponzorské dary poděkovali. Jako pohoštění jsme pro všechny
zúčastněné připravili zvěřinový guláš, řízky a sekanou.
BRIGÁDA
Poslední činností, kterou jsme ukončili naší brigádní aktivitu
v tomto roce bylo natírání stromků. Letos jsme si vzali pod
patronaci paseku čerstvě vykáceného obecního lesa ve Stříbrných
Horách, kde jsme časně na jaře vysázeli stromky. V průběhu roku
jsme mezi nimi vyžínali trávu a nyní před zimou jsme stromky
natřeli proti okusu zvěří.
■ Při psaní tohoto příspěvku nesmím zapomenout ani na
nejmladší pohledské spoluobčany. Děti z mateřské školky
v Pohledu poctivě sbíraly během podzimních měsíců kaštany,
které pak předali našim členům na zimní přikrmování srnčí zvěře.
Všem dětem i paní ředitelce tímto děkujeme za příkladnou
spolupráci.
■ Protože se blíží čas Vánoc a konec tohoto roku, dovolte mi na
závěr všem spoluobčanům obce Pohled popřát jménem celého
našeho mysliveckého sdružení pokojné a radostné prožití
vánočních svátků v kruhu svých nejbližších! Štěstí, zdraví a
spokojenost ať Vás provázejí i v následujícím roce 2012!
Myslivosti zdar!
Oldřich Vopršal, hospodář MS Pohled

PODZIM U HASIČŮ
PŘÍPRAVKA
V neděli 18. září se naše přípravka zúčastnila 5. ročníku
celostátního Festivalu přípravek, který se letos konal v Sověticích
u Hradce Králové. Společně s rodiči a dalšími fanoušky se do
Sovětic vypravilo 12 dětí.
Setkání se účastnilo 14 kolektivů dětí v předškolním věku z celé
republiky. Každé družstvo si připravilo ukázku ze své činnosti,
kterou všem ostatním předvedlo. My jsme společně nacvičili
básničku o pohledských Soptících, štafetu dvojic, štafetu 4x60m a
závod hasičské všestrannosti, vše ušité
na míru naší přípravce.
V příjemném prostředí malé vesničky
jsme byli odměněni jedním z největších
potlesků a velký úspěch opět měly naše
„stromy“
(Jiří
Šidlák
a
Milan
Nimmertondl).
ZÁVOD HASIČSKÉ VŠESTRANNOSTI
Největší podzimní událostí bylo pro náš
sbor pořádání okresního kola hry
Plamen, kterým je závod hasičské
všestrannosti. Myslím, že nikomu z vás
neuniklo, že se v některých částech
obce objevily zábrany pro auta a fáborky
vyznačující trať soutěžícím. Určitě jste si
všimli i hemžení v centru obce a jeho
nejbližším okolí v sobotu 8. října. Ten
den bylo v naší obci navíc přes 500
osob z celého okresu – soutěžící se
svými vedoucími, rozhodčí a fanoušci.
Ráno jsme se probudili do deště a zimy,
s příjezdem soutěžících družstev se ale
počasí trochu umoudřilo a během dne
na nás mezi přeháňkami občas i
vykukovalo sluníčko.
Čtyřem pohledským družstvům se na
domácí půdě velmi dařilo – obsadila
téměř všechna medailová místa. Z 38
družstev v kategorii „mladší“ si 1. místo vysoutěžilo družstvo
Pohled C (Šárka Langerová, Adélka a Bára Langpaulovi, Žanetka
Poláková, Míša Sobotka) a 2. místo Pohled A (Petr Eis, Eliška
Jůzlová, Lucka Klementová, Leona Pátková, Honza Šidlák).
Družstvo Pohled B (Monika a Soňa Ondráčkovi, Terezka Teclová)
bylo doplněno dvěma soutěžícími z Přibyslavi, čímž bylo trochu
v nevýhodě a obsadilo 26. místo. V kategorii „starší“ soutěžilo 37
týmů. Pohledské družstvo, jako nováček v této kategorii, všechny
překvapilo a pustilo před sebe pouze jediný tým. Druhé místo je
skvělý výsledek, o který se zasloužili Lenka Freudenreichová,
Káťa Hejkalová, Lukáš Hospodka, Jirka Polák a Aleš Polívka.
Na trati závodníky čekala střelba ze vzduchovky, poznávání
topografických značek a určování azimutu, ručkování, uzlování,
určování hasičských prostředků a zdravověda. Trať kategorie
„mladší“ vedla převážně parkem, kategorie „starší“ startovala pod
hřištěm, běžela po staré trati přes louky pod hřbitovem až ke

včelínu a podél řeky zpět ke startu. Po stejné trati jako „starší“
běželo i 14 dorostenců.
Na tomto místě chci poděkovat všem, kteří nám pomohli
s náročnou organizací této soutěže, nezalekli se práce, deště ani
zimy a připravili tak hezké podmínky i prostředí pro tolik
soutěžících. Děkujeme i obecnímu úřadu za poskytnutí prostor a
za celkovou podporu.
DRACI A STARÉ ŽELEZO
V sobotu 22. 10. 2011 jsme využili hezkého počasí a občasného
větru a zase jsme po roce provětrali draky. Nad polem u Sedláků
se prohánělo skoro 20 draků.

Již tradičně patří k podzimu sběr železného šrotu. Poslední
říjnovou sobotu jsme spoluobčanům pomohli zbavit se všeho
nepotřebného železa.
PŘEHLÍDKA HASIČSKÝCH PRAPORŮ
V úterý 29. listopadu byla u příležitosti 140. výročí narození
Františka Raupacha (významný přestavitel hasičského hnutí,
havlíčkobrodský rodák) odhalena pamětní deska. Součástí této
slavnosti byla přehlídka 24 historických hasičských praporů na
havlíčkobrodské radnici. S naším praporem se této události
zúčastnil starosta Jiří Farka.
■ S dětmi zakončíme rok vánoční besídkou v pátek 16.12. Dospělí
uplynulý rok zrekapitulují na výroční schůzi, která se bude konat
v pátek 13. ledna 2012.
■ Za všechny malé i velké pohledské hasiče vám přeji krásné a
klidné Vánoce plné překvapení i rodinné pohody a úspěšný a ve
zdraví prožitý příští rok.
Aneta Kudlová

TJ SOKOL POHLED
SEZONA SNŮ (SE ZATÍM NEKONÁ)
Tak by se dal nazvat začátek podzimní části
sezony mladších žáků 5+1. Dvě výhry 2:1 venku
s Havlíčkovou Borovou a doma v derby s Dlouhou
Vsí. Bohužel to bylo jediné bodové vyjádření
našeho týmu. V dalších zápasech se nám příliš
nedařila kombinace a dostali jsme se také do
problému se zraněními a tím vyplývajícím
nedostatkem hráčů, který nás trápí a trápit bude i
nadále. I přesto máme na jaře co obhajovat. Je to
především současná pátá pozice a krásných 6
bodů, které, jak věřím, hráči budou chtít v dalších zápasech
navýšit a porvat se o vyšší příčky v tabulce. A jak jsme si tedy
vedli:
POHLED 2:1 (0:1) Havlíčkova Borová, 2:1 (1:0) Dlouhá Ves, 0:3
(0:1) Herálec, 0:2 (0:0) Havlíčkova Borová, 1:4 (1:3) Věžnice, 0:7

(0:3) Česká Bělá, 0:18 (0:7) Staré Ransko, 0:10 (0:6)
Staré Ransko.
Přípravu na jarní část sezony zahájíme co nejdříve po
novém roce a nedočkavcům již teď mohu napsat, že nás
kromě tréninků v hale čekají také pravidelné tréninky
venku, protože my, fotbalisté se sněhu a mrazu
nebojíme.
Na jaře nás ještě čeká zápas v Dlouhé Vsi, Věžnicích,
doma s Herálcem a Českou Bělou. Okresní fotbalový
svaz nám pro jaro zatím nepřipravil nadstavbovou část,
takže jsme předběžně domluveni s ostatními týmy, že
během jarní části uspořádáme nezávislé poháry hrané turnajovým
systémem a to tak, že se pokusíme pokrýt každý jarní víkend.
Žáčci po podzimní části drží pozice na 5. místě se skórem 5:46,
s pěti body se dotahuje 6. Havl. Borová, a posledním týmem
tabulky je Dlouhá Ves se 3 body. Čtvrtou Českou Bělou a Pohled

dělí rozdíl 7 bodů. Naopak nejlépe si vede Staré Ransko s 24
body a aktivním skóre 77: 6.
■ Chtěl bych tímto opět poděkovat všem rodičům a dalším
příbuzným, kteří jsou velice ochotní a pomáhají mi s dopravou
našich mládežníků k utkáním a s přípravou hřiště při domácích
zápasech. Myslím, že jste vytvořili dobře fungující partu, na kterou
je spoleh. Děkuji.

nutné dokončit oplocení po obvodu celého areálu. V plánu bylo
stihnout tento úkol ještě do Vánoc. Bohužel brigádnická činnost se
nám dlouhodobě nedaří tak, jak bychom si představovali. Proto
budeme muset věnovat zvýšené úsilí na vybudování plotu a
laviček na jaře příštího roku.
Ne všem ale bylo naše počínání lhostejné, a tak bych strašně rád
poděkoval těm, kteří se zúčastňovali a přispěli svými silami a
ochotou společnému projektu. Vám všem patří dík.
■ Dne 22. 12. 2011 se odehraje na zimním stadionu v Kotlině
v Havlíčkově Brodě přátelský hokejový mač mezi naší Starou
gardou a hráči „A“ a „B“ týmu. Začátek utkání ve 20:00.
■ Kamarádi, kolegové, sportovní nadšenci. Zima nám opět začala
nastavovat svou tvář a „vyhnala“ nás z našeho milovaného
trávníku. Chtěl bych Vám všem popřát krásné bílé Vánoce se
spoustou dárků pod stromečkem, hodně štěstí a sportovních
úspěchů v novém roce. Zároveň věřím, že si i mezi svátky
dokážeme najít chvilku na přátelská setkání a vzpomínání na
velké i malé sportovní úspěchy.

BÉČKO ÁČKO STEJNÁ PÍSNIČKA
Myslím, že oba naše dospělácké týmy předvedly, jak se dá
sezona krásně pokazit. Naštěstí je před námi ještě celá polovina
soutěže, kterou musíme maximálně bodově využít, chceme-li si
zachránit takříkajíc „zadek“. Během podzimu jsme ovšem měli i
světlé chvilky a možná by stálo za to si je připomenout. Porazili
jsme například hvězdný tým Přibyslavi (Áčko), nebo jsme dva
víkendy po sobě vyloupili Habry (Áčko i Béčko).
POHLED „B“ 7:1 (2:0) Nová Ves u Sv.n.S., 0:1 (0:0) Dolní Město,
4:5 (2:2) Tis „B“, 2:2 (1:0) Šlapanov, 1:5 (1:2) Herálec „B“, 0:3
(0:1) Nová Ves u Chotěboře, 1:2
ZMĚNY CHTĚJÍ ČAS
(0:1) Okrouhlice, 2:0 (2:0) Velká
TJ Sokol Pohled
Změna. Toto slovo nás letos
Losenice, 0:11 (0:2) Věžnice „B“,
provázelo od našeho prvního
4:2 (3:2) Č. Bělá, 2:3 (0:2)
vyběhnutí na trávník. Noví trenéři,
Keřkov, 2:0 (1:0) Habry „B“, 0:2
zve srdečně všechny přátele fotbalu a dobré zábavy
nové dresy, nový herní systém,
(0:1) Leština „B“.
na tradiční
noví hráči. To všechno si pro nás
V tabulce je Béčko s 13 body na
nepřipravil nikdo jiný než nová
11. místě (ze 14 týmů) mezi
SPORTOVNÍ
PLES
,
sezona. Mezeru po odchodu čtyř
týmy České Bělé a Habry B,
který se uskuteční 28. ledna 2012 v KD Stříbrné Hory.
žáčků do dorostu jsme nedokázali
s pasivním skóre 25:37. 1. celek
zatím zalepit, v dorostu se
tabulky Nová Ves u Chotěboře
K poslechu zahraje skupina VARIACE.
naštěstí po prvních obavách o
se může pyšnit 29 body.
dostatek hráčů dařilo odehrát
Poslední týmy Nové Vsi u Světlé
Na hosty bude čekat bohatá tombola. Autobusový svoz
podzim důstojně a Béčko jsme
a Velké Losenice posbíraly po 9
bude vyjíždět z KD Ostrov v Havlíčkově Brodě, se
doplňovali vším, co mělo nohy.
bodech.
zastávkami v Pohledu v 19:30 a Simtanech v 19:35.
POHLED „A“ 1:4 Bedřichov, 3:0
Snad jen v Áčku se podařilo
sestavit a držet tým, který měl
Štoky, 0:3 Speřice, 1:0 Přibyslav,
před sezonou ambice hrát o vrchní příčky tabulky. Pod taktovkou
1:3 Ledeč n. S., 3:0 Věžnice, 2:2 H. Brod, 3:2 Pelhřimov „B“, 0:2
nového trenéra Míry Krpálka jsme prodělali přípravu, kterou jsem
Humpolec, 0:4 Dobronín, 0:3 Chotěboř, 0:4 Světlá n. S., 4:3
za své účinkování v Pohledu nezažil. Nasazení a elán, se kterým
Habry.
se všichni hráči a celý realizační tým do této důležité části
Áčko je stejně jako Béčko na 11. místě tabulky se 16 body a
přípravy pustili, byl ohromující. Stejně tak ohromující a drtivý byl
pasivním skórem 18:30. Za sebou má už pouze Štoky, Ledeč a
vstup týmu do sezony. Nevyrovnané výkony a vytížení hráčů
Habry (s 9 body), desátý Bedřichov je před námi rozdílem skóre.
v jednotlivých zápasech nás však stály spousty sil a v posledních
První tým tabulky Světlá úřaduje na tomto postu s 30 body (skóre
kolech už jsme měli i výrazné problémy s fyzičkou. Naštěstí máme
31:14).
před sebou zimní pauzu, po které dostaneme druhou šanci chopit
Pěvně věříme, že se naši borci na obou frontách zavčasu
se našeho řemesla s ještě větším nasazením a elánem a bojovat
zvednou a dokáží potrápit nejen soupeře z horních pater tabulek,
ze všech sil o potlesk našich fanoušků.
ale především definitivně a nadobro za sebou nechají týmy, které
Lukáš Sobotka
by se měly bát nás a ne my jich.
■ Tento rok jsme se také pustili do úprav areálu pohledského
hřiště. Jak jsme již psali v předchozích článcích, bude co nejdříve
___________________________________________________________________________________________________________

SRPD

KLUB DŮCHODCŮ

18. října jsme uspořádali dopravní soutěž, na které se děti
seznámily se základními pravidly silničního provozu a s povinnou
výbavou kola. Soutěž byla zakončena jízdou zručnosti se
slalomem.
12. listopadu se konalo již tradiční „Putování za světýlkem“.
Příjemné a slunečné listopadové počasí přilákalo mnoho dětí i
rodičů, kteří se po uvítacím slovu členky SRPD Renaty
Nimmertodlové vydali na procházku zámeckým parkem. Průvod
se brodil suchým a krásně zbarveným listím a během cesty na
děti čekaly různé pohádkové bytosti. U rybníka se děti setkaly
s vodníkem, u zámku vysvobodily zakletou bílou paní, dále je na
cestě doprovázel hejkal, skřítek a muchomůrky. Průvod byl
zakončen v loupežnické chýši na fotbalovém hřišti, kde na děti
čekalo malé občerstvení.
Dne 16.listopadu se konala brigáda na hrabání listí.
Konec roku jsme zakončili mikulášskou besídkou, která se
uskutečnila 3. prosince. Děti si zasoutěžily, zatančily a vyzkoušely
si znalosti písniček z pohádek. Všichni se nejvíc těšili na příchod
Mikuláše, který dětem přinesl balíčky se sladkostmi. Touto cestou
děkujeme za věcné sponzorské dary.
Dále bychom chtěli pozvat všechny rodiče dětí Mateřské školy
v Pohledu na schůzku, která se bude konat v polovině ledna
2012. Datum schůzky bude upřesněno.
Andrea Langerová

Po prázdninové přestávce opět pokračují pravidelné schůzky
každou první středu v měsíci.
I když máme na schůzce vždycky nějaký program, necháváme
vždy čas na to, aby si lidé popovídali mezi sebou.
Několik členů našeho klubu se zúčastnilo dvou pochodů (v květnu
a říjnu) po hranicích katastru obce. Tyto pochody vedl starosta a
kronikářka Martina Bořilová a bylo to vždy zajímavé i legrace byla
a počasí nám přálo. I o tom jsme si na schůzkách povídali.
Na listopadovou schůzku přišel pan starosta, aby nás pozval na
setkání všech důchodců obce, které pořádá obecní úřad.
Posezení se uskutečnilo 16. 11. 2011. Po vystoupení dětí
z mateřské školky byl další zajímavý program. Jan Novotný ml.
seznámil přítomné s průzkumem, který probíhal v místním kostele.
Jsou věci, které bereme tak nějak samozřejmě, ale při prezentaci
obrázků z kostela sv. Ondřeje, které pan Novotný ukazoval, si
můžeme uvědomit, že máme v obci velký unikát. Pak jsme si
mohli při živé hudbě zazpívat a zatancovat.
Prosincová schůzka je vždy slavnostní. Přišli nás potěšit děti
z mateřské školky a jejich vystoupení bylo velice roztomilé. Paní
učitelka Štrálová opět s dětmi připravila moc pěkné vystoupení.
Členové klubu pak dostali malý mikulášský balíček.
Poslední posezení v roce 2011 plánujeme na 28. 12. 2011.
Marie Machová

ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Poslední víkend v říjnu jsme po 6 víkendech ukončili sezónní
moštování. Vymoštovalo se 7500 litrů moštu, což představuje
zpracování 150 q nestandardního ovoce. Cena moštu pro
nezahrádkáře byla stanovena na 3 Kč/l, a 1 Kč/l pro členy ZO, což
byla nejnižší cena v rámci okresu. Pro příští rok se vedení ZO
Pohled rozhodlo zvýšit cenu pro nezahrádkáře na 4 Kč/l a pro
členy ji zachovat ve výši 1 Kč/l. Zájem o moštování byl opět veliký,
bylo evidováno cca 150 zákazníků. Moštování prováděli Josef

Schober, Michal Tonner a Marie Eisová. Čistý zisk po odečtení
režijních nákladů činil téměř 7500 Kč.
V půli října se uskutečnil zájezd do Olomouce na zahradnické
trhy. Autobus byl naplněn, zájezdu se účastnilo 49 lidí a snad byli
všichni spokojeni.
Výbor ZO rozhodl, že se výroční schůze uskuteční v sobotu 25. 2.
2011 od 14:00 v klubovně hasičské zbrojnice.
Předběžně na květen 2012 je plánován zájezd do Českých
Budějovic na veletrh Hobby.
Ing. Petr Jirásek

◦•● PUTOVÁNÍ PO HRANICÍCH KATASTRU SIMTAN ●•◦
Letošní druhé putování se uskutečnilo v neděli 25. 9. Sraz byl v osm hodin ráno u bývalého koupaliště a tentokrát se nás sešlo o něco
více než při minulé vycházce. Na pravostranné cestě ke koupališti čekalo 29 účastníků z Pohledu i Simtan. Počasí nám přálo, a tak jsme
mohli vyrazit vzhůru do kopce zvaného Pfaffenberg směrem ke Svaté Anně. Naše první zastávka byla u Kačenčina buku, kde jsme
podebatovali s kronikářkou Martinou Bořilovou o historii tohoto místa. Kousek od buku je bývalý lom, který jsme si také prohlédli a poté
vyrazili ke kostelu u Svaté Anny. Zde jsme se všichni osvěžili u studánky. Celá cesta vedla převážně lesem, a protože po nás všude
pokukovaly hlavičky hub, někteří z nás neodolali a začali s jejich sběrem.
Naše putování dále směřovalo k samotám Svaté Anny a dále lesem zvaným Panina po hranicích s Krátkou Vsí, směrem ke Stříbrným
Horám. Většinu cesty jsme se snažili držet Simtanského potoka. V polovině cesty jsme usedli v lese na malou svačinku. Cestou jsme
zdolávali různé překážky, do cesty nám také dvakrát vstoupil jmenovaný Simtanský potok, při přeskakování nejširšího přechodu nám
podal pomocnou ruku sám pan starosta. Terén byl docela náročný, ale zvládali ho i ti nejmenší účastníci. A to jsme netušili, že je před
námi ještě pořádný výšlap vzhůru do stráně tyčící se po levé straně potoka a po přejití silnice nad Simtany a pole zase strmý sráz dolů,
k chatám u řeky Sázavy. Ti,
co si netroufli sejít přímo
k chatkám, vyrazili po poli
podél lesa.Všichni jsme se
sešli bez úrazu za chatkami
u splavu pod pohledským
lomem. Pokračovali jsme
směrem na Simtany. A
protože jsme předem tušili,
že budeme po výšlapu
potřebovat dobít energii,
připravili jsme pro všechny
účastníky malé pohoštění.
Pan místostarosta rozdělal
oheň na opékání buřtíků a
dovezl limo i pivo pro
znavené a žíznivé poutníky.
Jako překvapení nás čekaly
napečené
sladkosti
od
děvčat ze Simtan a každý si
na památku odnesl nebo
snědl perníček s nápisem
„Simtany 2011“. Každý mohl
posedět
pod simtanskou
pergolou, jak dlouho chtěl.
Podle hodnocení, které jsem vyslechla od zúčastněných, se akce vydařila. Velké poděkování patří panu starostovi, Martině Bořilové za
přípravu celé akce a také panu Jaroslavu Novotnému, který se osvědčil jako znalec terénu v nepropustných simtanských lesích, stržích
a výmolech.
Marie Kotoučová

◦•● O ZÁSLUHÁCH I POKLESCÍCH POHLEDSKÝCH ABATYŠÍ, I. část ●•◦
V čele ženského cisterciáckého kláštera v Pohledu stávala vždy abatyše. A stejně jako panovníky českých zemí můžeme rozdělit na
schopné a neschopné, činorodé a nevýrazné, svérázné a třebas i nesvéprávné, stejně můžeme hodnotit i působení matek
představených v tomto konventu, zasazeném do údolí, do těsné blízkosti řeky Sázavy. Jako výchozí literatura pro tento článek slouží
1
práce Heleny Hlouškové Z historie kláštera v Pohledu, uveřejněná ve vlastivědném sborníku Havlíčkobrodsko , jakožto zatím
nejucelenější a nejobsáhlejší souhrnná práce na téma pohledského konventu.
Postavení pohledského ženského cisterciáckého kláštera mezi ostatními cisterciáckými kláštery v českých zemích není příliš významné.
Šlo sice o jeden ze dvou ženských cisterciáckých klášterů v Čechách (druhým byl klášter v Sezemicích, zal. 1265?) a jeden z pěti
ženských cisterciáckých klášterů v českých zemích vůbec, avšak jednalo se o konvent malý, z hlediska drženého majetku i počtu
jeptišek. Moravské ženské kláštery tohoto řádu zaujímaly hierarchicky daleko vyšší postavení, byly majetnější i vlivnější a těšily se
značné oblíbenosti v řadách vysoké šlechty i duchovenstva. Tak tomu bylo u kláštera v Oslavanech (zal. 1224-5), v Předklášteří u
Tišnova (Porta Coeli, zal. 1232) a na Starém Brně (zal. 1323). Pohledský klášter však byl o to houževnatější – přestál požár i válečná
drancování, která se stala osudnými např. mužskému cisterciáckému klášteru v Nepomuku, Hradišti nad Jizerou, Vizovicích či Klášterní
Skalici a ženským klášterům v Sezemicích i Oslavanech. V obecném měřítku byla expanze cisterciáckých klášterů na území Koruny
2
značná. Celkově bylo v českých zemích založeno 10 mužských klášterů v Čechách a 3 na Moravě, plus jmenovaných pět ženských (Do
současné doby přetrvaly pouze mužské kláštery v Oseku, Vyšším Brodě a na Velehradě a ženský v Předklášteří u Tišnova).

1
Hloušková, Helena. Z historie kláštera v Pohledu. Havlíčkobrodsko. Vlastivědný sborník. svazek č. 15, Havlíčkův Brod: Okresní vlastivědné muzeum a Státní okresní
archiv Havlíčkův Brod. 1999.
2
Řád cisterciáků v českých zemích ve středověku. Sborník vydaný k 850. výročí založení kláštera v Plasech. Praha 1994.

Zakládání nových klášterů probíhalo u cisterciáků několika způsoby, nejčastěji odštěpením od velkého a majetného kláštera, který mohl
zabezpečit nově vznikající klášter hmotně (většinou v podobě „věna“ v půdě) i fyzicky, tj. osazením nového konventu. Konvent
cisterciáckých klášterů zpravidla tvořili opat a 12 řeholníků, popř. abatyše a 12 řeholnic původního kláštera. Nově vznikající klášter byl
tomu otcovskému organizačně podřízen. Pohledský klášter takto podléhal
mužskému klášteru v Sedlci, který měl vůči pohledskému právo vizitační, čili
3
právo každoročních kontrol .
Organizační struktura cisterciáckých klášterů je vůbec velmi zajímavá, neboť
spočívá v modelu genealogickém. „Rodokmen“ každého kláštera sahá až
k zakládajícímu klášteru na území francouzského Burgundska v Cîteaux.
Otcovským klášterem pohledského je sedlecký (zal. 1142), jeho otcovským
klášterem je Waldsassen (zal. 1133), a tak se dostaneme až k pěti nejstarším
původním francouzkým opatstvím, které tvoří základní větve cisterciáckého
řádu. Jde samozřejmě o opatství zakládajícího kláštera v Cîteaux (zal. 1098),
dále La Ferté (zal. 1113), Pontigny (zal. 1114), Clairvaux (zal. 1115) a Morimond
4
(zal. 1115) . Poslední jmenovaný je otcovským klášterem všech cisterciáckých
opatství na území českých zemí, hovoří se zde o tzv. morimondské větvi řádu.
Založení pohledského kláštera však probíhalo jinak, můžeme říct, že zezdola.
Zakladatelkami pohledského kláštera se staly sestry Kateřina, Uta, Ludmila a
Gertruda z rodu Vítkovců, z nichž Kateřina byla abatyší tišnovského ženského
kláštera a patrně i iniciátorkou celého počinu. O založení se významnou měrou
zasadil také tehdejší významný šlechtic Smil z Lichtenburka (z Lichnice, 12201269), který zbohatl a získal vliv díky dolování stříbrných rud v okolí Jihlavy a
Brodu. Smil finančně podporoval i další cisterciácké kláštery ve Žďáře nad
5
Sázavou, Sedlci a Hradišti nad Jizerou . Nový klášter byl jako všechna
cisterciácká opatství zasvěcen Panně Marii, byl nazván Vallis beatae Virginis
(Údolí blahoslavené Panny Marie) a také konventní kostel nesl toto jméno (dnes
sv. Ondřeje).
V roce 1267 Smil z Lichtenburka potvrzuje, že Uta (uváděná jako z Chovan)
získává od bratrů Bodizlava a Bartoloměje a jejich švagrové Osanny ves
Pohled, v roce 1269 potvrzuje založení kláštera samotný Přemysl II. Otakar (cca
1233-1278) se svou manželkou Kunhutou, která ho bere pod svou ochranu,
v roce 1271 totéž učinil přažský biskup Jan III. z Dražic a v roce 1972 i papež
6
Řehoř X . V této době je v majetku kláštera uvedena ves Jitkov (výměnou za původní Pňov, nacházející se u Poděbrad), půl
Wezzelendorphu v Dolních Rakousech a statky ve Staré Říši. Teprve po tomto administrativním potvrzení a finančním zajištění kláštera
7
se schází generální kapitula a sedlecký opat přebírá nový ženský cisterciácký klášter pod svou pravomoc .
8
9
Klášter prošel etapou ekonomického růstu (v době před a po požáru roku 1329 ). Podle urbáře nejspíše z roku 1328 patřily do majetku
10
kláštera Údolí Panny Marie obce Samotín, Šicendorf, Ždírec, Jilemník, Simtany, Bartoušov, Pohled, Haderburk, Rouštany, Dorfleins ,
11
Krátká Ves a Cibotín. Do roku 1366 klášter získal ještě obce Macourov a Pravnov . Klášternice dále získávaly tzv. platy, finanční pomoc
měšťanů a šlechticů, kterou buď klášteru odkázali v závětích, nebo ji pravidelně zasílali svým dcerám žijícím v konventu.
Představu o tom, jak vypadal život v klášteře si můžeme udělat pouze mlhavou. Původní francouzské mužské konventy se řídily dle
hesla sv. Benedikta „Modli se a pracuj.“ Nešlo tedy o řád čistě kontemplativní, práce (většinou kolem klášterního hospodářství) patřila
12
ke každodenním povinnostem. Den byl (alespoň ve Francii, v 12. stol.) rozvržen podle striktního řádu . Mniši vstávali již před druhou
hodinou ráno a následovala hodina nočního bdění v klášterním chrámu, pak čtvrthodinové tzv. hodinky, čili první modlitby zvané laudes,
a ranní mše trvající do 4:00. Po dalších hodinkách – primách, a kapitule (shromáždění mnichů) mniši pracovali od 5:00-7:45. Tzv. tercie
a téměř hodinová konventní mše předcházely dopolední činnosti, kterou bylo čtení náboženských textů a studium do 10:00. Další
hodinky, sexty, již ohlašovaly čas oběda a odpočinku, který trval od 11:00-14:00. Po nonách mniši nastoupili k odpolední práci mezi
14:30-18:00, následovala třičtvrtěhodinová večerní mše zvaná nešpory, čtvrthodinová večeře mezi 18:45 a 19:00 a poslední hodinky
(kompletář), které končily v 20:00 a uzavíraly den. Pro spánek byla vyhrazena doba mezi 20:00 a 1:45. Zajímavé je, že v létě mniši jedli
dvakrát denně, odpoledne a večer, v zimě dokonce pouze jednou, a to v poledne.
V době reformace v českých zemích však již zmiňované nejspíše neplatilo, platilo-li kdy vůbec, co se pohledských sester týče, můžeme
si tím být téměř jistí. Sice v této době obecně přetrvávala snaha o nápravu zhýralé a všemocné katolické církve, o návrat k původním
křesťanským kořenům a obnovu pošramocené autority církve, avšak zápisy v kronikách svědčí o uvolněných mravech, které se
nevyhnuly ani pohledskému cisterciáckému konventu. V 16. století máme totiž v Údolí Panny Marie zaznamenanou řadu „hříšných
13
jeptišek“. Jihlavská kronika v roce 1525 vyděšeně zaznamenala sňatek duchovního Hannße a jeptišky pohledského kláštera , roku
1587 se pak hovoří o poměru abatyše Markéty Žďárské a klášterního sloužícího Jiříka Jirky řečeného Petenlaytnera, který neskončil bez
následků. Dítě, které se Markétě narodilo, Jirka zavraždil a zakopal v jakési komoře. Poté byl převezen do Polné, po uplatnění práva
14
útrpného se ke všemu přiznal a byl popraven; Markéta byla sesazena . Sedlecký opat byl napomínán, neboť obdobná záležitost se
15
v pohledském klášteře odehrála již před 10 lety, kdy se pravděpodobně matka představená Alžběta zapletla s jakýmsi krejčím . Kroniky
také hovoří o neustálém porušování klausury pohledských řeholnic.
◦•● Pokračování příště ●•◦
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