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Milí čtenáři,
letošní zima byla opět z jednou těch podivných. Lyže jsme téměř nevytáhli, zato mrazy nás v únoru potrápily pořádně. Voda
zamrzala nejen v obecních nemovitostech (jak se můžete dočíst uvnitř čísla), ale i některým občanům. O to více se jistě všichni těšíme na jaro
a doufáme, že březen nám to vynahradí a Velikonoce už budou opravdu jarní. Kdo má trpělivost a fantazii, může se zúčastnit soutěže o
nejkrásnější vajíčko. Podrobnosti o vyhlášené soutěži přinášíme uvnitř Listů.
Krásné a veselé Velikonoce přeje redakce.
INFOKOUTEK
ANEB CO SE CHYSTÁ V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ
Pletení vajíček z pedigu pořádá SRPD 21. března v 17 hodin
v klubovně hasičské zbrojnice.
Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven vedle
obecního úřadu v Pohledu a na návsi v Simtanech od pátku
30. 3. od 12,00 hod. do pondělí 2. 4. 7,00 hod. Do tohoto
kontejneru patří nábytek, matrace, koberce, linolea, textilie, boty,
lyže, 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.
TJ Sokol srdečně zve všechny fanoušky fotbalu na první jarní
utkání. První zápas sehraje „áčko“ 25. 3. od 15,00 ve Štokách,
které jsme doma na podzim porazili 3:0. „Béčko“ zahájí jarní část
31. 3. od 15:30 na domácím hřišti.
Vítání občánků narozených v roce 2011 proběhne v sobotu
31. března odpoledne v klubovně hasičské zbrojnice. Všichni
obdrží pozvánku.
Dětský karneval pořádá Sbor dobrovolných hasičů v Pohledu
v neděli 1. dubna tělocvičně zámku od 14 hodin. Srdečně jsou
zvány všechny děti spolu s rodiči. Přezůvky s sebou!

Soutěžní výstavu Hody, hody o nejkrásnější vajíčko můžete
navštívit od 24.3. do 13.4. v Přibyslavi. Podrobnosti se dočtete
uvnitř čísla.
Sběr nebezpečného odpadu proběhne v úterý 24. 4. v Pohledu
v 15,15 -15,30 hod. a v Simtanech v 15,30-15,45 hod.
Pálení čarodějnic pořádá Sdružení rodičů a přátel dětí
v Pohledu 30. dubna od 17. hodin.
Zájezd na výstavu Hobby v Českých Budějovicích pořádá ČZS
Pohled v sobotu 19. května.
Rallye Posázaví – další ročník této motoristické soutěže se
pojede v Pohledu 26. května. Rychlostní závody Stříbrné Hory Utín - Dlouhá Ves - Pohled proběhnou tři: 9:11-11:31, 12:2014:10 a 14:59-16:49. Plánovaná uzavírka těchto silnic od 9:1117:49 hod.
Klub důchodců organizuje 31. května zájezd do Náměšti na
Hané. Navštíví také Čechy pod Košířem, kde je Mánesova
galerie.
Velké dětské odpoledne chystá sdružení rodičů a přátel dětí na
sobotu 2. června.

Setkání pamětníků se uskuteční v neděli 15. dubna ve 14 hodin
v klubovně hasičské zbrojnice.

Zájezd na severovýchodní Moravu pořádá Sbor dobrovolných
hasičů v Pohledu 9. června.

Divadelní představení „Není kost jako kost“ můžete navštívit
v Přibyslavi 27. dubna. Návštěvu divadla organizuje Klub
důchodců ve spolupráci Českým zahrádkářským svazem. Bližší
informace pro zájemce budou včas uveřejněny ve vývěsce.

Další ročník poháru v dětském
dobrovolných hasičů 10. června.

útoku

uspořádá

Sbor

Objížďka – Z důvodů obousměrné úplné uzavírky silnice I/34
u obce Jitkov bude ve dnech 30. 3. – 10. 5. přes naši obec
vedena obousměrná objížďka ve směru Havlíčkův Brod – Ždírec
nad Doubravou

Do konce května je třeba na obecním úřadě uhradit poplatky za svoz a uložení komunálního odpadu, stočné a
poplatek za psy!

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
Na tomto místě uveřejňujeme jen nejdůležitější
body jednání. Usnesení a zápisy ze zasedání
ZO Pohled jsou k nahlédnutí na obecním úřadu.
Některé projednávané body uvádíme podrobněji
na dalších stranách Listů (Splátkování, Vstup do
MAS)
Ze zasedání 14. 12. 2012:
ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2011, o místním poplatku za
provoz
systému
shromažďování,
sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Oproti dosud platné
vyhlášce se mění čl. 6 Osvobození od poplatku,
přidán odst. 1 e) „Od poplatku je po dobu pobytu
v zařízení osvobozen poplatník umístěný do
domova pro seniory či obdobného zařízení
sociálních služeb, nemocnice, příp. jiného
odborného léčebného ústavu, kojeneckého
ústavu či školského zařízení pro výkon ústavní
výchovy, pokud tento pobyt trval nepřetržitě

minimálně šest měsíců“ a odst. 1 f) „Od
poplatku je osvobozen poplatník po dobu
výkonu trestu odnětí svobody či vazby.“ Dále se
doplňuje čl. 7 Navýšení poplatku, odst. 1
„Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem
včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní
úřad poplatek platebním výměrem nebo (NOVĚ)
hromadným předpisným seznamem, tzn. může
zveřejnit seznam osob na úřední desce dle § 11
odst. 1 zákona o místních poplatcích
ZO projednalo výši poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu
na rok 2012.
Rozúčtování nákladů na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu na osobu a
rok:


Skutečné náklady na sběr a svoz
netříděného kom.odpadu za rok 2010:
333 536 Kč



Počet osob pro výpočet poplatku: 832



osoby s trvalým pobytem k 1. 1. 2010:
784 + stavby určené nebo sloužící k
rekreaci: 48

Výpočet skutečných nákladů za rok 2010
(náklady : počet osob) 333 536 : 832 = 400 Kč
Obec doplácí na sběr a svoz komunálního
odpadu cca 30 000 Kč ročně, protože někteří
poplatníci jsou od poplatku osvobozeni.
Poplatek zůstane ve stejné výši jako v roce
2011, tj. 396 Kč/osoba/rok.
ZO projednalo dodatek ke smlouvě o nakládání
s odpadem mezi firmou Miloslav Odvárka –
ODAS a Obcí Pohled, platný pro rok 2012.
Náklady na odvoz odpadu jsou v roce 2012
stanoveny na 138 840 Kč bez DPH, tj. 166 608
Kč s DPH (v roce 2011 byly vyčísleny na 133
488 Kč bez DPH) a měsíčně bude fakturována
1/12 částky. Počet svozů zůstává stejný jako v
roce 2011 a termín bude středa v sudý týden.
Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněny.

.
Ze zasedání 22. 2. 2012
ZO rozhodlo o koupi pozemků od Státního
statku Jeneč, státní podnik v likvidaci, které tvoří
v současné době cesty a sousedí s pozemky
obce. Dne 19. 1. 2012 byla podána žádost o
úplatný převod (koupi) těchto pozemků. Jedná
se o pozemky p. č. 350 o výměře 252 m2,
ostatní plocha-neplodná půda, který se nachází
podél cesty ke Sv. Anně pod vodárnou; p. č.
351/3 o výměře 293 m2, ostatní plochaneplodná půda, mez u Sedláků, pozemek
zabezpečuje přístup na pozemek obce p. č.
352/2; p. č. 668/4 o výměře 1 170 m2, ostatní
plocha-ostatní komunikace, jediná přístupová
cesta ze silnice III. třídy na Ždírec k domu č. p.
71 Čejkovi, bývalá drůbežárna; p. č. PK 343 o
výměře 421 m2, cesta těsně pod doktorovou
chatou. Kupní cena byla stanovena na základě
znaleckého posudku ve výši 33 570 Kč. Obec
uhradí náklady na znalecký posudek i vklad do
katastru nemovitostí.
ZO projednalo dodatek k nájemní smlouvě č.
38/2011 mezi Obcí Pohled a Lesním družstvem
ve Štokách, pro rok 2012. Výše nájemného je
stanovena dohodou 3 000 Kč/ha/rok tj. 63 334
Kč/rok. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
ZO rozhodlo uzavřít licenční smlouvu o
veřejném provozování VP 2012 15103 mezi
Obcí Pohled a OSA-Ochranný svaz autorský
pro práva k dílům hudebním, o.s. Smlouva se
týká provozu audiovizuální techniky v klubovně
hasičské zbrojnice. Smlouva se uzavírá na
období 1. 2. – 31. 12. 2012 a autorská odměna
je ve výši 2 540 Kč.

ZO projednalo žádost Národní galerie v Praze
ze dne 13. 2. 2012 o prodloužení doby zápůjčky
dvou obrazů Amálie Mánesové, které jsou ve
vlastnictví obce, a to Pohled u Havlíčkova Brodu
s chalupou truhláře Hanolda a Zámek
v Pohledu. Termín výpůjčky dle Dodatku č. 2 ke
smlouvě č.j. NG 532/2006/SOČ skončí 31. 3.
2012. V Dodatku č. 3 je termín výpůjčky do 31.
3. 2015. Ostatní ujednání smlouvy č.j. NG
532/2006/SOČ ze dne 7. 4. 2006 ve znění
Dodatku č. 1 a č. 2 zůstávají v platnosti. Obrazy
jsou nyní v expozici v kostele Sv. Jiří na
Pražském Hradě, která končí 26. 2. 2012. Obec
má možnost si obrazy převzít. ZO rozhodlo
uzavřít Dodatek č.3, podle kterého budou
obrazy deponovány bezúplatně ve sbírkách
Národní galerie v Praze ve Veletržním paláci do
příští výstavy. Starosta informoval občany, že
obec vydala povolení České televizi k použití
obrazů při natáčení dokumentu „Národní galerie
nikdy nezavírá“.
ZO rozhodlo o příspěvku pro Sdružení
ADIVADLO Havlíčkův Brod na pořádání
divadelní přehlídky DOSPĚLÍ (pro radost)
DĚTEM, která se uskuteční 14.- 20. 5. 2012
v Havlíčkově Brodě. Přehlídce předchází
výtvarná soutěž, které se každoročně účastní
děti z Mateřské školy Pohled i naši žáci ze ZŠ.
Obec Pohled poskytne příspěvek ve výši 1 000
Kč
ZO projednalo žádost ředitelky Mateřské školy
Pohled Leony Štrálové ze dne 14. 2. 2012 o
převod hospodářského výsledku za rok 2011 ve

výši 3 812,79 Kč do rezervního fondu Mateřské
školy Pohled. Nyní je v rezervním fondu MŠ
22 397,19 Kč, konečný stav po převodu bude
26 209,98 Kč.
ZO rozhodlo podat žádost o členství v Lesním
družstvu ve Štokách, Štoky 261, IČ 64829561.
To má v současné době 37 členů – obcí,
městysů, měst. Obec Pohled má ve svém
výlučném vlastnictví 26 676 m2 lesů v k. ú.
Pohled a Simtany a ve spoluvlastnickém podílu
18/838 a 18/1676 184 437 m2 v různých
katastrech. Celkem tedy vlastní a pronajímá
211 113 m2 tj. 21,1 ha. Již od roku 2001 žádá
LD ve Štokách Obec Pohled o vstup za členy
LD, avšak za podmínky, že si obec vyřeší
zapsání podílu 18/838 od Pozemkového fondu
ČR, Lesů ČR, Jihomoravských lesů na
katastrálním
úřadě
na
list
vlastnictví.
Nezapsáním podílů bránila obec prodeji
některých pozemků ostatních spoluvlastníků
zájemcům. Zapsání všech podílů se podařilo až
v roce 2011. Nyní může Obec Pohled vstoupit
do Lesního družstva ve Štokách, aniž by
působila problémy ostatním členům. Vstupem
do LD získá obec právo spolurozhodovat o dění
v LD, snadněji bude moci vyjednávat o
získávání některých pozemků – zejména
v areálu Svatá Anna, cest do místních částí
obce atd. Náklady na vstup činí 2 000 Kč a o
vstupu bude rozhodovat valná hromada
v březnu 2012.

ČINNOST ZASTUPITELSTVA V ROCE 2011
Zastupitelstvo obce se v roce 2011 sešlo na 8 zasedáních, 17 pracovních poradách, 11 pracovních akcích a 2 místních šetřeních.

ZE ŽIVOTA FARNOSTI
V letošním roce budeme pokračovat v projektu obnovy poutního kostela sv. Anny. Zbývá nám opravit poslední třetinu omítek na
kostele. Pro letošní rok jsou naplánovány opravy ve výši 451 000 Kč. Farnost podala žádost na dotace na Krajský úřad Vysočina –
odbor památkové péče (225 000 Kč) a prostřednictvím Městského úřadu v Havlíčkově Brodě na Ministerstvo kultury ČR (135 000 Kč).
K dnešnímu dni (13. 3. 2012) jsme zatím nedostali odpověď na naše žádosti.
V naší farnosti proběhne k 1. 5. 2012 personální výměna kněze. Dostal jsem nabídku do Říma, kterou jsem přijal. V Pohledské farnosti
jsem byl od 1. 8. 2009. Nebudu hodnotit pozitiva nebo negativa mého působení ve farnosti. Od toho jste tady vy farníci a občané
Pohledu. Chtěl bych se poděkovat všem vám za laskavé přijetí mezi sebe, za vaši pomoc při opravách, námětech co by se dalo
vylepšit, zdokonalit. Děkuji farníkům a občanům obce za pomoc a brigády u sv. Anny a za pomoc při organizaci poutí u sv. Anny.
Pokud jsem někomu ublížil, nevyslechl, neudělal co se ode mně očekávalo, cítí nějakou křivdu z mé strany – nikdy jsem to neudělal
úmyslně – prosím o odpuštění. Budu na vás všechny myslet v modlitbách.
P. Tomáš Rastislav Höger, římskokatolická farnost.

Co je MASka?
Zastupitelstvo obce na svém březnovém zasedání schválilo vstup
obce Pohled do MAS Havlíčkův kraj. O přijetí obce Pohled za
člena rozhoduje členská schůze MAS Havlíčkův kraj, která se
koná 15. 3. 2012. MAS je zkratka pro místní akční skupiny. MAS
jsou většinou neziskové organizace buď občanská sdružení,
obecně prospěšné společnosti nebo zájmová sdružení
právnických osob. V ČR musí mít MAS právní subjektivitu,
zatímco v jiných zemích se uznává též neformální partnerství.
První MAS byly zakládány po roce 2001, většina však v letech
pozdějších pod vlivem rostoucí příležitosti finančních příspěvků
pro venkovské území pomocí programů typu LEADER. Místní
akční skupiny jsou založeny na principu partnerství a spolupráce
soukromého a veřejného neziskového sektoru na místní úrovni.
Hlavním úkolem je aktivizace občanů daného regionu, budování
partnerství, sjednocování lidí a podporování dobrovolné činnosti.
Za klíčovou úlohu MAS se považuje mobilizace rozvojového
potenciálu území, na němž MAS působí. Proto je MAS
koncipována jako místní mezisektorové partnerství zástupců
veřejné správy, neziskového sektoru a podnikatelského sektoru,
příp. i dalších subjektů (školy, banky, rozvojové agentury, úřady
práce, správy CHKO aj.), které mohou přispět ke zvýšení
lidských, finančních, informačních a dalších zdrojů pro práci MAS
a tedy pro rozvoj území.
Aby tedy mohla být MAS úspěšná, musí se její členové shodnout
na tom, jak věcně zaměří rozvojovou strategii, která je jádrem
žádostí o financování dílčích projektů místních žadatelů, kteří
k tomu budou osloveni veřejnou výzvou. Členem MAS se může
stát každý, kdo je ochoten se na tvorbě strategie podílet a koho
zajímá budoucnost našeho venkova.
MAS Havlíčkův kraj je obecně prospěšnou společností, která
sdružuje 14 obcí a 32 dalších subjektů. Sídlo má ve Ždírci nad
Doubravou. Byla založena v roce 2006. Za tuto dobu již na svém
území zrealizovala 26 projektů za 19 mil. Kč. Své rozvojové
záměry má tato místní akční skupina zformulovány do sedmi tzv.
fichí:

Podpora rozvoje zem. podniků

Podpora lesnictví

Podpora drobného podnikání

Zlepšení kvality života

Cestovní ruch

Kulturní a historické dědictví

Podpora společenských funkcí lesa
Vstupem do této MAS vznikne obci povinnost platit poplatek 6 Kč
ročně za každého obyvatele obce, ale zároveň možnost podílet
se na čerpání finančních prostředků na realizaci projektů
podporujících místní rozvoj.

HODY, HODY DOPROVODY,
DEJTE VEJCE MALOVANÝ…

KZM Přibyslav, ve spolupráci s akční skupinou ŽENY MAS
Havlíčkův kraj pořádá putovní jarní výstavu spojenou se
soutěží „O nejkrásnější velikonoční vajíčko“.
Své výtvory nám můžete dodávat do 21. března na Obecní úřad v
Pohledu.
Pravidla soutěže:
 Obec, organizace nebo jednotlivec má právo obeslat výstavu
minimálně třemi vajíčky (když bude jen jedno, tak odmítnuto
nebude), maximálně však 20 kusy.
. Věk soutěžících ani technika provedení nejsou nijak
omezeny. Naopak. Netradiční provedení jsou obzvlášť vítána.
 Vajíčka mohou být přírodní nebo vyrobena z libovolného
materiálu ( keramika, perník, sláma,vlna, sklo, apod.)
Každý návštěvník má právo ocenit při každé své návštěvě
výstavy vždy pouze jednu kolekci vajíček, která se mu nejvíce
líbila. (Přijde-li např.. třikrát, může i třikrát exponáty hodnotit)
Každá kolekce vajíček a příslušná kasička, do kterých se
vhazují žetonky, budou označeny čísly, aby soutěž probíhala co
nejregulérněji, tj. anonymně
 Jestliže soutěž z jedné obce obešle více subjektů ( např. ZŠ,
MŠ, sportovci apod.), body získané za jednotlivé kolekce vajíček
se dané obci nesčítají.
 Vítěz soutěže má právo následující rok výstavu uspořádat ve
své domovské obci.
 V případě, že vítěz nebude moci z nějakých důvodů výstavu
pořádat, může se s hlavním pořadatelem, tj. MAS Havlíčkův kraj,
dohodnout jinak.
 Po ukončení výstavy je pořadatel povinen do jednoho měsíce
vrátit vystavovatelům celou kolekci (pokud to jeho stav exponátů
dovoluje), popřípadě se s ním domluvit o uložení v některém
z muzeí MAS Havlíčkův kraj.
 S výsledky soutěže budou účastníci seznámeni v tisku, na
internetu, popřípadě osobně.
Těšíme se na vaše tradiční i netradiční velikonoční dekorace a
zároveň i na setkání s vámi při slavnostním otevření výstavy,
které proběhne v sobotu 24. března v 15.00 hodin ve výstavní
síni Kurfürstova domu. Výstava potrvá do pátku 13. dubna 2012.
za KZM Přibyslav a akční skupinu Ženy Mas Havlíčkův kraj
Anna Šauerová, ICMM Přibyslav
PS: Účast na vernisáži přislíbily dvě perníkářky, které předvedou
zdobení perníčků a pan Poříz z Horního Studence, který ukáže
jak se plete pomlázka z vrbového proutí.

SIMTANY
V Simtanech se po celý rok snažíme, aby naše vesnička byla
čistá a abychom všichni, kdo tu žijí měli radost z toho, jak vypadá.
Proto jsme letos přistoupili k prořezání a ke skácení dvou stromů.
Jeden se nacházel přímo u autobusové zastávky a druhý stál
v těsné blízkosti kapličky. Oproti tomu došlo na podzim k výsadbě
pěti nových stromů.
V naší vsi pomalu přibývá čím dál více parkujících automobilů na
veřejné zeleni.Vzhledem k počasí, bohužel nadělají nerovnosti
v trávníku, které jsou pak na překážku v sečení trávy. Proto chci
poděkovat občanům, kteří si jsou tohoto problému vědomi, a ve
svém volném čase tento problém řeší upravením terénu do
roviny.
Také děkuji těm, kteří v zimě uklízeli sníh z našich lávek přes
potok a prohrnovali uprostřed vsi přístup k posezení, kde někteří
z nás pravidelně čekají na příjezd pojízdné prodejny.
Marie Kotoučová

BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ
V roce 2011 bylo v místní knihovně registrováno 54 čtenářů, z toho 4 čtenáři do 15 let. Čtenáři navštívili
knihovnu celkem 626krát . Celkem bylo vypůjčeno 3184 knih a časopisů – společenských románů pro
dospělé bylo půjčeno 2221, 223 svazků naučné literatury a 561 časopisů. Děti si celkem vypůjčily 179
knih, z toho 14 svazků naučné literatury. V loňském roce bylo zakoupeno 103 knih, celkem má
knihovna 4808 svazků a odebírá 7 exemplářů časopisů. Z Krajské knihovny v Havlíčkově Brodě byly
zapůjčeny 3 výměnné fondy s počtem 270 knih.
Mezi nejvíce žádané knihy patřily romány tragicky zesnulé spisovatelky Simony Monyové (knihovna má
zakoupeny všechny její romány), pak nový román české spisovatelky Magdy Váňové Pavouk v síti, a
oblíbené jsou romány americké spisovatelky Swerlingové – Město snů, Město slávy a Město naděje (dějiny New Yorku). Velký zájem
byl rovněž o román Umberta Eca Pražský hřbitov. Jmenovat by se dalo mnoho dalších. Proto každého, kdo rád čte, zveme do
knihovny - je z čeho vybírat.

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY POHLED
pro školní rok 2012/2013
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je ke stažení na
www.obecpohled.cz, odkaz mateřská škola- informace pro rodiče
nebo k vyzvednutí v mateřské škole. Žádost, včetně potvrzení od
lékaře odevzdají rodiče v Mateřské škole Pohled ve dnech:
- 10. dubna 2011 od 13.00 do 16.00 hodin
- 11. dubna 2011 od 13.00 do 16.00 hodin
Děti budou přijímány dle kritérií. Podmínkou přijetí je věk 3 roky
nebo dovršení 3 let během školního roku 2012/2013.
S případnými dotazy se obraťte na ředitelku školy, tel.569 439
252, 721 237 911 nebo na e:mailu školy: mspohled@centrum.cz.
KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K DOCHÁZCE DO MŠ POHLED
1. DĚTI V POSLEDNÍM ROCE PŘED ZAHÁJENÍM POVINNÉ ŠKOLNÍ
2.
3.
4.
5.
6.

DOCHÁZKY.
DĚTI, KTERÉ MAJÍ TRVALÉ BYDLIŠTĚ V OBCI POHLED, VČETNĚ ČÁSTÍ
OBCE.
SOUROZENCI JIŽ PŘIJATÝCH A PŘIJÍMANÝCH DĚTÍ K CELODENNÍ
DOCHÁZCE.
DĚTI S ŽÁDOSTÍ K PŘIJETÍ K CELODENNÍ DOCHÁZCE.
DĚTI S ŽÁDOSTÍ K PŘIJETÍ K POLODENNÍ DOCHÁZCE NEBO
NEPRAVIDELNÉ DOCHÁZCE.
VĚK DĚTÍ (DATUM NAROZENÍ) PŘIJÍMÁNY BUDOU DĚTI K CELODENNÍ
DOCHÁZCE V POŘADÍ OD NEJSTARŠÍHO PO NEJMLADŠÍ DO POČTU
VOLNÉ KAPACITY MATEŘSKÉ ŠKOLY.

Doplňující kritéria bod 2. – 6. pro rozhodování o přijetí dětí :
1. věk dětí,
2. zaměstnanost zákonných zástupců
O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.

POHYB OBYVATELSTVA V ROCE 2011
V loňském roce se do naší obce přistěhovalo 19 osob a 16 osob
se odstěhovalo. Narodilo se 5 dětí a 8 občanů zemřelo. Na konci
roku 2011 měla obec 785 obyvatel, z toho 701 pohledských a 84
simtanských. Z celkového počtu žilo v Simtanech 41 žen a 43
mužů a v Pohledu 363 žen a 338 mužů. Věkový průměr činil
41,68 roku.
Narození:
Duben:
Květen:
Červen:
Červenec:
Říjen:
Zemřelí:
Leden:
Duben:
Květen:
Červenec:
Srpen:
Září:
Říjen:

Tadeáš Gašparovič
Anna Neubauerová
Matyáš Čejka
Michal Fiala
Vojta Janák
Anežka Nimertondlová
Božena Špačková
Ladislav Glosr
Václav Vaněk
Antonie Tajovská
Jaroslav Hejkal
Václav Šidlák
Božena Pospíchalová

Obec Pohled by tímto chtěla požádat nejstarší občany, pamětníky, znalce pohledských reálií
i nadšence o pomoc s identifikací osob na starých fotografiích, které jsou součástí rozsáhlého
obecního archivu. Staré snímky budou prezentovány v rámci

SETKÁNÍ PAMĚTNÍKŮ,
které se uskuteční v neděli 15. dubna 2012 od 14:00 hod.v klubovně hasičské zbrojnice.
Na tomto „pracovním“ setkání si účastníci budou moci nejen prohlédnout známé pohledské předválečné
živnostníky a jiné významné osobnosti naší obce 30. let 20. století, ale především se budeme snažit s Vaší
pomocí určit totožnost obyvatel obce Pohled, jejichž jména nebyla do obecní fotokroniky zaznamenána, a byla
tudíž zapomenuta.
Za obec srdečně zve
kronikářka Martina Bořilová
Brýle na dálku i na blízko a lupy nezapomeňte doma!
TŘÍKRÁLOVÁ

SBÍRKA vynesla letos na území Pohledu 17 910 Kč. Oblastní charita Havlíčkův Brod děkuje všem občanům, kteří
přispěli. Vybrané finanční prostředky budou letos použity takto:
Část výtěžku bude určena na zakoupení nového auta pro Středisko rané péče v Havlíčkově Brodě. Jedná se o službu pro rodiny, které
se starají o děti od narození do čtyř let, ohrožené ve zdravém vývoji následkem závažné nemoci nebo vrozené vady. Část výtěžku
bude použita k dovybavení Mateřského centra Zvoneček v Havl. Brodě. Výtěžek bude také využit na zajištění služeb zdravotních a
sociálních, které poskytuje Oblastní charita Havlíčkův Brod a na případnou přímou pomoc lidem postiženým živelnou katastrofou.
OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
K ukládání větví a spalitelného zahradního odpadu jsou letos vyhrazeny stejné lokality jako loni: První z nich je před nádražní halou
vlevo za uskladněnou hromadou hlíny. Druhé místo je na staré trati před lávkou k Anžírovně vpravo – vytyčeno páskou. Na obě
označená místa lze ukládat pouze větve z předjarního řezu stromů, popř. chvojí sloužící jako zimní kryt rostlin. Obě skládky budou
sloužit do 30. 4. 2012. Je nepřípustné ukládat tam jiný odpad!
Zimní údržba komunikací si za uplynulé minulé zimní období vyžádala pouze 15 000 Kč. Z toho 8 100 Kč zaplatila obec firmě Osiva
a.s, a 6 900 Kč Josefu Neuwirthovi. Občané mohou po vydání Pohledských listů použít pro vlastní potřebu zbylý posypový
materiál.

Ze života spolků
ČZS
V sobotu 25. února se pohledští zahrádkáři sešli na výroční členské schůzi v klubovně hasičské zbrojnice. Předseda organizace Ing.
Petr Jirásek zhodnotil činnost minulého roku. Připomněl, že letos slaví ČZS v České republice své 55. narozeniny. Svaz vznikl v roce
1957 na základech předchozí organizace "Jednota zahrádkářů"
nejprve pod názvem Československý svaz zahrádkářů a ovocnářů.
Nyní sdružuje téměř 170 tisíc členů se společným zájmem o
pěstování rostlin v 2700 základních a 17 specializovaných
organizacích.
Zahrádkáři v ČR pořádají stovky výstav, provozují
moštárny, pálenice, povidlárny, podílejí se na údržbě obecní zeleně a
udržují místní spolkovou činnost. I když počet členů zaznamenal
v posledních desetiletích značný úbytek, patří tato zájmová
organizace stále k těm nejpočetnějším. Zahrádkaři se neorganizují
jen u nás, ale i v okolních zemích například v Německu nebo Polsku.
V rámci celé republiky se pohledská základní organizace mezi
stovkami místních sdružení rozhodně neztrácí a patří k těm
nejlepším. O tom svědčí ocenění, které v letošním roce při příležitosti
55. výročí založení ČZS obdržela. Republikové rada svazu udělila ZO
ČZS Pohled stříbrnou medaili za dlouholetou obětavou práci pro
rozvoj zahrádkářského hnutí. Toto ocenění získaly v okrese jen 3
organizace – Pohled, Přibyslav a Světlá nad Sázavou.
Pohledská ZO ČZS byla založena 14. 4. 1972 a letos oslaví 40 let.
Na počátku letošního roku měla 69 členů. Nejaktivnější členové jsou pravidelně odměňování. Na letošní členské schůzi byla čestným
uznáním oceněna práce Josefa Schöbera a Josefa Hanolda. Stříbrnou medaili za zásluhy obdržel pan Jiří Šimanovský.
Členská schůze schválila plán činnosti na letošní rok. Opět bude uspořádána výstava květin. Zahrádkáři budou zajišťovat pro své členy
práce malotraktorem a na podzim provoz moštárny. V plánu jsou také dva zájezdy. Jeden bude v květnu za výstavu Hobby v Českých
Budějovicích a druhý v září do jahodárny Vraňany a firmy BENKOR v Mělnické Vrutici, kde se zpracovávají různé druhy koření a
bylinek.
Zahrádkáři v Pohledu mají tedy již dlouholetou tradici, ve které chtějí dál pokračovat. Věkový průměr členské základny je však poměrně
vysoký, a proto mezi sebe rádi uvítají nové mladé členy a nové náměty pro svou činnost.
TAK TO ZASE ZAČALO
A je to tady. Jarní část fotbalových soutěží na Vysočině se opět
rozeběhla a začala pomalu ale jistě zaplňovat volné chvíle
v sokolském čase. Všechny pohledské fotbalové oddíly se už
zapojily do řádné přípravy. Naše „áčko“ začalo s přípravou v
druhém lednovém týdnu a to třikrát týdně, kdy jsme páteční
návštěvy umělého trávníku v Havlíčkově Brodě střídali se
středečními a nedělními výběhy do terénu, nebo po ulicích
Pohledu. Krpy nám dával řádně do těla, až se nám z toho
chvílemi dělalo nevolno.
Společně s dlouhoveskými fotbalisty (pasáci se totiž nesešli) jsme
nastoupili v únoru proti rakouskému soupeři, který zde měl
narychlo zorganizované soustředění. V zápase jsme podlehli 1:5.
O dva týdny později už jsme naskočili do naší přípravky a to
s dalším rakouským celkem Thayou. V zápase se prostřídalo 15
hráčů a výsledek byl pro nás nepříznivý 2:5. Druhý zápas a
zároveň generálku na jarní část soutěže sehrajeme 11. 3. od
14:00 na hřišti Habrů. Zápas odehrajeme pod trenérskou
taktovkou Petra Slanaře, který by měl na pár týdnů vypomoci
Mírovi Krpálkovi, který bude delší chvilku více pracovně vytížen.
Zima přinesla hned několik změn v našem kádru. Z Dlouhé Vsi se
z hostování vrací Luki Šikner a opačným směrem míří Pepík
Lukačina, se kterým se tímto loučíme a věříme, že se k nám opět
brzy vrátí a rozšíří naše řady. Na půlroční hostování ze Štoků
přichází ostrostřelec Franta Buben. V hledáčku a jednání je i
nadále Míra Höefer, se kterým už dlouho ohledně přestupu do
Pohledu koketujeme.
Již dvakrát jsme také měli trénink s našimi nejmenšími. K prvnímu
setkání jsme využili zámeckou tělocvičnu, kde však ještě byla
taková zima, že jsme druhý trénink zorganizovali již venku na
obecním pískovém hřišti a krom tří borců jsme byli kompletní. Pro
jarní část sezony nemůže Sokol již počítat s Jirkou Polákem ml.,
který odchází na hostování do Přibyslavi. Přejeme mu tedy v
novém působišti hodně štěstí a doufáme, že se mezi nás v
budoucnu rád vrátí. Jarní část zahájíme 15. 4. od 9:00 doma s
Herálcem.
Dorost již také začal trénovat. Od podzimu v jejich řadách chybí
Michal Horáček, který kope dorost ve Slovanu Havlíčkův Brod.
Dorosteneckou hru během podzimu oživil v několika zápasech
Dawe Klement, který nám všem ukázal, jak zodpovědně má
fotbalista k této hře přistupovat. První jarní mač dorost odehraje
21. 4. od 10:00 doma.
„Staří páni“ opět nezklamali a v rámci zimní přípravy pravidelně
jednou týdně navštěvují tělocvičnu v brodské Kotlině. Na

pohledském hřišti také uspořádali již tradiční vepřové hody,
kterých se zúčastňuje široká fotbalová i nefotbalová veřejnost.
BUDUJEME – BOJUJEME
Fotbalu bylo zatím málo a to nejdůležitější fotbalové nás teprve
čeká. V minulém čísle jsem Vám přiblížil co jsme v loňském roce
na hřišti dělali a co jsme nestihli. V tomto díle bych se rád
rozepsal o letošních záměrech Sokolíků.
Začátkem února jsme vypracovali projekt v rámci akce „ZELENÝ
TRÁVNÍK 2012“, kterou vypisuje každý rok ČMFS FAČR. Letos
bylo odevzdání o to více důležité, protože bylo přislíbeno, že akci
určitě dostane nějaký klub z KFS Vysočina. Kluby, které letos
odevzdaly projekt byly navíc zařazeny do databáze FAČR a jejich
požadavky budou výhledově brány v potaz.
Sokol Pohled také podal žádost o vstup do Místní akční skupiny,
ve které by měl působit jako člen s právem na čerpání dotačních
prostředků.
A teď o akci „ZELENÝ TRÁVNÍK 2012“. Investiční záměr, který
jsme předložili, požaduje provedení nových zelených ploch v
2
rozsahu 2.046,5 m v prostorech za oběma brankami. Tyto nové
plochy by měly sloužit jako příprava pro posunutí hlavní hrací
plochy a zbudování nového hřiště na malou kopanou. Celou
žádost jsme prezentovali jako třetí ze čtyř etap rekonstrukce
areálu fotbalového hřiště. První etapou byla výstavba WC pro
veřejnost a oprava šaten. Druhou etapou je dokončení oplocení
areálu, která již probíhá. Třetí etapou by mělo být posunutí hrací
plochy a vznik nového mini hřiště. Čtvrtou a poslední částí by se
měla stát výstavba zázemí pro diváky (lavičky, zázemí, atd.). Do
konce dubna by měl být vypracován finální projekt rekonstrukce
areálu hřiště.
Přejme si tedy hodně štěstí a sportovních úspěchů v druhé části
fotbalových soutěží, divákům pevné nervy a spoustu krásné
sportovní podívané.
Lukáš Sobotka

ZIMA V MS POHLED
Letošní zima byla do první poloviny ledna velmi mírná.
Přikrmování zvěře,které je tradiční činností všech myslivců v
průběhu zimního období, nebylo tak náročné jako v
předcházejících letech. Seno a letninu zvěř do této doby prakticky
nebrala, jádro pouze omezeně a jediné, co celoročně pravidelně
navštěvovala jsou slaniska. Pernatá drobná zvěř zastoupená v
minulosti bažantem se na území naší honitby prakticky
nevyskytuje a z další zvěře se vyskytuje v naší honitbě na
katastru Obce Stříbrných Hor zbytková populace koroptve polní.
Té jsme v minulosti vybudovali pro zimní přikrmování tzv. koroptví

boudy. Jsou to místa sloužící nejenom pro jejich přikrmování
jádrem, ale zároveň slouží také jako místa bezpečí před
případným útokem pernatých dravců.
Od druhé poloviny měsíce ledna nastoupila pravá zima, což se
projevilo zvýšeným zájmem zvěře o předkládané krmení. Přesto
to pravé období zimy vzhledem k jejímu pozdnímu nástupu bylo
poměrně krátké. V měsíci březnu podle průběhu počasí zvěř bude
již postupně přecházet na zelenou pastvu. V současné době již
započal tok právě zmíněných koroptví, kdy dochází k rozštipování
rodinných hejnek a následnému párkování. Zvečera je na místech
jejich výskytu slyšet jejich typické čiřikání.
V březnu naši členové pomohou Obci Pohled při údržbě veřejné
zeleně a v dubnu se tradičně zúčastníme akce „Čistá Vysočina“
pořádané Krajem Vysočina, kdy se budeme spolupodílet
s ostatními zájmovými organizacemi na sběru odpadů kolem
silnic vedoucích po katastru naší obce. Podle průběhu jarního
počasí Obci Stříbrné Hory pomůžeme při výsadbě stromků v
obecním lese, který jsme si vzali v loňské roce pod svojí
patronaci.

STRUČNĚ Z ČINNOSTI SDH
Na výroční valné hromadě, která se konala
v pátek 13. ledna 2011 jsme zhodnotili
uplynulý rok a nastínili si, co nás čeká v roce
letošním. K dnešnímu dni máme 86 členů,
z toho 29 mužů, 26 žen a 31 dětí.
Na aprílové odpoledně (neděle 1. dubna) si
všechny pohledské děti mohou nachystat
masky a vyřádit se tak na posledním zámeckém karnevalu.
V jarních měsících se všechna družstva zúčastní různých soutěží.
Jako tradičně mají soutěžemi a poháry nejvíc nabitý program
Soptíci. Na 9. června připravujeme pro dospělé zájezd na
severovýchodní Moravu, 10. června uspořádáme na domácí půdě
další ročník poháru v dětském útoku.
Soptíci se už na všechny akce připravují na svých pravidelných
schůzkách (zatím v klubovně hasičárny, ale jakmile bude hezké
počasí, přesuneme tréninky ven). Dále v současné době probíhají
přípravy na instalaci nového sušáku na hadice.



Aneta Kudlová



Z POLICEJNÍHO ZÁPISNÍKU
Policie ČR Obvodní oddělení Přibyslav v období od počátku ledna do konce února 2012 šetřila čtyři trestné činy, spáchané na území
obce Pohled.
14. ledna byl místním občanem na okraji lesa Bort nad silnící na Dlouhou Ves, nalezen chycený v železné čelisťové pasti jedinec
Jestřába lesního. Věc je šetřena jako trestný čin Týrání zvířat a Pytláctví a je vedena proti neznámému pachateli. Jednalo se o samici
Jestřába lesního, které past způsobila tříštivou zlomeninu pravé kyčelní končetiny, zpřetrhala svaly a vazy. Vzhledem k tomuto
poranění musel být jedinec utracen. Odborným vyjádřením byla stanovena hodnota tohoto dravce ve výši 35.000,- Kč.
V noci ze dne 31.1 na 1.2.2012 došlo k vloupání do garáže Obce Pohled, která se nachází v bývalých hospodářských budovách za
kadeřnictvím. Zde dosud neznámý pachatel odcizil profesionální zahradní traktor zn. John Deere X 534 v hodnotě 248.000,- Kč. V té
samé době došlo k vloupání do uhelných skladů firmy Rázl a Škaroupka uhelné sklady u vlakového nádraží. Zde neznámý pachatel
odcizil nářadí v celkové hodnotě 12.000,- Kč.
8.2.2012 v době okolo 08:30 hod. neznámý pachatel využil náhody a vnikl do prostor Mateřské školy Pohled a zde z kanceláře
ředitelky z uzamčené skříně odcizil kovovou pokladnu s hotovostí ve výši cca 11.000 Kč.
Tímto bychom si dovolili požádat místní občany o pozornost a všímavost ve svém okolí a upozornit na podezřelé chování různých
prodejců, nebo jiných osob, které se můžou pod různými záminkami snažit dostat do vašich domovů.
Nehledě na jakoukoliv denní či noční dobu neobvyklé a podezřelé podněty či pohyb vozidel oznámte na linku 158.

PORUCHY NA VODOVODECH A VEŘEJNÉM OSVĚTLENÍ
Letošní mrazivý únor způsobil v obci mnoho problémů:
Začalo to hned 1. února, když ráno vyšlo najevo, že zamrzla
voda do kadeřnictví, myslivecké klubovny a klubovny motorkářů.
Večer došlo k poruše veřejného osvětlení v Zahradní ulici.
3. 2. ráno bylo zjištěno, že zamrzla voda do mateřské školky a
zbrojnice. Odpoledne byl povolán VAK HB k opravě poruchy vody
do kadeřnictví, byl vyměněn vodoměr v šachtě za čekárnou. Týž
den odpoledne bylo provedeno zateplení vodovodních šachet
v majetku obce a večer byla do sklepa pod zdravotním střediskem
umístěna elektrická kamna.
4. 2. v poledne byla provedena oprava poruchy veřejného
osvětlení v Zahradní ulici.
8. 2. odpoledne došlo k záhadnému samovolnému spuštění vody
do mateřské školy a zbrojnice.
15. 2. odpoledne vznikla porucha na veřejném osvětlení – prasklý
drát u trafostanice u kapličky ke Krčálům.
17. 2. byla provedena oprava fy. Čapek Havlíčkův Brod.
2. 3. byl vyměněn vodoměr do moštárny.
Na základě poruch vodovodních přípojek a veřejného osvětlení
bude v letošním roce nutné vyřešit a opravit vodovodní přípojky
do MŠ, zdravotního střediska, skleníku a zbrojnice. Na veřejném
osvětlení v celé vsi bude nutné opravit izolátory, aby nedocházelo
ke zkratům nebo propojení elektřiny z veřejného osvětlení se sítí
nízkého napětí.

SPLÁCENÍ DLUHU OBCE
ZO na svém posledním únorovém zasedání projednávalo opět
řešení finanční situace obce. Starosta konstatoval, že k 31. 12.

2011 bylo na účtu obce 1 538 294 Kč. Starosta seznámil
zastupitele a občany s výsledkem žádosti obce o prominutí zbylé
části odvodu podané dne 31. 8. 2011 na Finanční úřad v Jihlavě.
Prominutí se týkalo částky 3 380 000 Kč. Dne 16. 12. 2011 přišlo
z Generálního finančního ředitelství rozhodnutí: žádost se zamítá.
Odůvodnění – úhrada poslední splátky nebyla provedena plně ve
stanoveném termínu ani stanovené výši, akce neslouží svému
účelu, škola není do dnešního dne dokončena. Proti tomuto
rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky.
Starosta obce projednal s Finančním úřadem v Jihlavě možnost
dalšího splátkování zbylé části odvodu daně, protože
rozhodnutím o zamítnutí žádosti o prominutí skončilo povolené
splátkování ze dne 30. 9. 2011 (Finanční úřad v Jihlavě povolil
splátky do 29. 6. 2012).
ZO se dohodlo na podání žádosti na FÚ v Jihlavě o splátkování
úhrady daně a to na roky 2012, 2013. Žádost byla podána dne
19. 1. 2012. Dne 9. 2. 2012 přišlo z FÚ Jihlava Rozhodnutí o
posečkání úhrady daně s rozložením úhrady daně na splátky:
do 29. 2. 2012 splátka 900 000 Kč
do 20. 12. 2012 splátka 680 000 Kč
do 20. 6. 2013 splátka 900 000 Kč
do 20. 12. 2013 splátka 900 000 Kč
Další platba, se kterou musí obec počítat je úrok ve výši 284 000
Kč, který vznikl z předminulého povolení splátkování do 31. 7.
2011. Další úrok vznikl z povolení splátkování do 2. 1. 2012 a
úrok počíná běžet i ze současného povolení splátkování (oba v
řádu desetitisíců). ZO rozhodlo po zaplacení první splátky ve výši
900 000 Kč podat na FÚ v Jihlavě druhou žádost o prominutí
zbývajícího dluhu obce ve výši 2 480 000 Kč.

Co umím, co dovedu
Článek o jedenáctileté Kateřině Hejkalové napsala maminka Eva
Hejkalová:
Ve 4 letech začala Káťa se svým prvním sportem.Vozili jsme ji na
aerobic do Havlíčkova Brodu. Myslela si, že s ním bude pokračovat i do
budoucna. Po nástupu do základní školy Štáflova v Havlíčkově Brodě,
která podporuje sport, zjistila, že aerobic je až ve vyšších ročnících.
Proto jsme se rozhodli a přihlásili ji na gymnastiku.Trénuje několikrát
týdně ve škole a i doma se musí každý den protahovat. Nejdříve prošla
gymnastikou bez náčiní plus povinné sestavy, poté se švihadlem a nyní
má obruč. Ještě ji čeká míč, stuha a kužele.Začátky byly krušné.Ze
závodu nejprve jezdila bez medailí a na prostředních příčkách.
Postupně svojí pílí a opravdu tvrdým tréninkem se může pyšnit
medailovými úspěchy. Získala již 3 x 1.místo,2 x 2.místo,1 x 3.místo.
Závody probíhají po našem kraji, např.Žďár nad Sázavou, Třebíč,
Jihlava, Havlíčkův Brod. I tento rok 2012 započala dobře. Není to sice
1.místo, ale obhájila, jak se u gymnastek říká, BEDNU. Ze Žďáru nad
Sázavou si přivezla 1 x 2.místo a 1 x 3.místo. Nyní ji čeká skupinová
gymnastika a soutěž v Praze. Pak další závody s náčiním po okrese.
Mimo jiné také druhým rokem cvičí zumbu. I zde mají vystoupení na
veřejnosti, ale zatím s ní nesoutěží. Děvčata přesto nelení a secvičují
sestavy, s kterými chtějí brzy jezdit po závodech. A proto nám držte
palce. Káťa také získala hudební sluch. Od 6 let hraje na flétnu a od 8
let na klavír. I zde má dobré výsledky. Koncertuje především v
Havlíčkově Brodě a s radostí hraje na různých akcích v Pohledu. Proto
Vám, spoluobčanům, chceme poděkovat za váš potlesk, který je pro ni největší odměnou.

OBEC POHLED
srdečně zve nadšence
pro netradiční turistiku již na

TŘETÍ PUTOVÁNÍ
tentokrát

ZA PRAMENY ROUŠTANSKÉHO
A SIMTANSKÉHO POTOKA
Sraz účastníků bude
v úterý 8. května v 8:00
v ulici V aleji u Ledvinků.

ČISTÁ VYSOČINA 2012 – zapojte se do úklidu veřejných prostranství a okolí
silnic.
V letošním roce se opět můžete zapojit do již 4. ročníku jarního úklidu Vysočiny.
Hlavní pozornost je určena na okolí silnic na Vysočině. V Pohledu se v minulých
letech podařilo uklidit okolí všech komunikací, kromě silnice z Rouštan ke Ždírci.
Zapojili se především členové spolků a občané Simtan.
Letos probíhá úklid v termínu 13. 4. 2011 - 20. 4. 2011. Zájemci se mohou hlásit
na obecním úřadu. Registrovaní účastníci obdrží zdarma pytle na odpadky (žluté
na plasty a modré na ostatní komunální odpad).
Odpadky se třídí a nechávají se v zavázaných pytlích vedle komunikací. Svoz
sebraného odpadu u silnic II. a III. třídy mimo obec zajistí zdarma Krajská správa
a údržba silnic Kraje Vysočina.
Děkujeme všem, kteří se k nám připojí a pomohou ke zkrášlení prostředí, ve
kterém společně žijeme.

NÁVŠTĚVNOST WEBOVÝCH STRÁNEK OBCE POHLED
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Vývoj návštěvnosti webu obce v letech 2007 - 2011
2011
2010

rok

S sebou: pevnou obuv, svačinku, pití.
V půli cesty bude zajištěno malé
občerstvení v přírodě u ohýnku a poté se
zastavíme v pohostinství v Krátké Vsi
(peníze s sebou).
Trasa bude měřit cca 15 km, stupeň
obtížnosti: střední
Návrat odpoledne.
V případě nepříznivého počasí se akce
odkládá o necelý týden, na sobotu 12.
května 2012.

Počet návštěvníků

Počet návštěvníků v jednotlivých měsících roku 2011

2009
2008
2007
0

2000

4000

6000

8000

Počet návštěvníků

10000

12000

14000

O ZÁSLUHÁCH A POKLESCÍCH POHLEDSKÝCH ABATYŠÍ, II.část
Nevalnou pověst pohledského kláštera však o půlstoletí později začaly napravovat abatyše činorodé, organizačně schopné a zbožné.
Jejich éra nastoupila po vydrancování kláštera Švédy v roce 1645, kdy bylo nutné obnovit konvent a opravit celý klášter, neboť spolu
s abatyší Markétou Dittmarin se do vypleněného kláštera vrátilo pouze 6 řádových sester. Zásluhu na obnově měly především abatyše
Justina Anna Borschowská (1646-1652) a Barbora Kateřina Gamsin (1652-1666). Po těchto krušných letech přišel do kláštera ze Zlaté
Koruny nový probošt Pavel Augustin Stohandl (†1681). Působil zde sice pouze v letech 1672-73, ale pro dějiny pohledského kláštera je
jednou z nejpřínosnějších osobností, neboť v těchto letech začal sepisovat klášterní kroniku, kterou jeho pokračovatelé dovedli až do
roku 1746.
Další cílevědomou matkou představenou byla Konstancie Marie Marquartová, vykonávající svou funkci v letech 1690-1716. Za jejího
působení byly roku 1694 pořízeny nové kostelní hodiny, roku 1698 přistavěna ke konventnímu kostelu kaple Všech svatých , roku 1700
byl položen základní kámen barokní sýpky (u které je uváděn následný požár v roce 1702), v roce 1710 bylo započato s výstavbou
nového proboštství podle návrhu G. Santiniho (dokončeného 1714), pohledskému klášteru byl poskytnut z plasského kláštera obraz
Nanebevzetí Panny Marie Petra Brandla a v roce 1711 byla na obecní náves umístěna socha sv. Jana Nepomuckého. Bezpochyby
jejím přičiněním byly také věže konventního kostela osazeny dvěma zvony vyrobenými v letech 1698 a 1700. Za jejího působení d o
Pohledu přichází ze zbraslavského kláštera v r. 1700 nový probošt Sebastian Nonner, který ve své funkci vydrží až do roku 1728. Stal
se tak nejdéle působícím proboštem pohledského kláštera v celých jeho dějinách.
Za působení abatyše Rosalie Bukowské von Husitierschan (1716-1733) mělo v pohledském konventu dojít k několika zázrakům. První
z roku 1725 popisuje H. Hloušková ve své stati o pohledských sestrách. „Jedna z pohledských řeholnic Christiantia Helffer objednala
v Praze u malíře Müllera obraz tehdy ještě blahoslaveného Jana Nepomuckého. Když přišel obraz do kláštera, všimla si jedna
z jeptišek, že Jan Nepomucký má namalováno jen jedno oko. To dojalo sestru Christiancii až k slzám. Obraz donesli prozatím do
sakristie, když vtom si jedna ze sester všimla, že najednou má světec oči obě a obraz je zrcadlově převrácen. Dokonce z Prahy přijel
sám malíř Müller a porovnával obraz s náčrtkem a nezbylo mu než konstatovat, že se stal zázrak.“ Zázračnou moc měla mít i relikvie úlomek ostatků sv. Jana Nepomuckého, který měl zachránit dcerku ždíreckého rolníka před zmrznutím, i socha sv. Jana
Nepomuckého.
Nejznámější pak je příhoda zázračného zachránění písaře Jakuba Čermáka před utonutím v bahnech v místě dnešního poutního místa
Svaté Anny. Tato událost se odehrála před rokem 1730 a v tomto roce pak zde byla jako díkůvzdání vystavěna kaple, u které byl
objeven léčivý pramen přitahující poutníky a nemocné ze širokého okolí.
Za vznik poutního kostelíka sv. Anny a 12 procesních kapliček pak vděčíme energické abatyši Kandidě Marešové (1751-1766)
a tehdejšímu proboštovi Gotthardu (Bohuslavu) Turečkovi (1747-1761). Představená kláštera nechala u kaple s léčivým pramenem už
roku 1752 vystavět poustevnu a povolaný mnich František Augustin Hertwig měl za úkol sepisovat zázraky, které se u studánky udály.
Do konce 18. století sahal jejich počet k třem desítkám. Kostel sv. Anny byl vystavěn roku 1760, vysvěcen roku 1761 a s jeho stavbou
je spojen také jeden domnělý zázrak. Zedníci, kteří začali budovat kostel z milodarů věřících, našli vždy ráno, třikrát po sobě, všechny
založené obvodové zdi kostela pobořené. Třetí den si ale všimli kousek od místa stavby stop a usoudili, že si sama sv. Anna vybrala
místo, kde bude kostelík stát. Kostel pak postavili právě v místě, kde se údajné stopy světice objevily .
Ale zpět ke klášternímu životu. Vedle jmenovaných prokazatelných úspěchů pohledských abatyší na poli budovatelském se však již
o něco méně dařilo krotit samotné sestry a novicky v těsných prostorách kamenného konventu. Je totiž zachován visitační protokol
z roku 1734, kdy do kláštera nastoupila nová abatyše Aloydis Kautzmannin (1734-1750) a probošt Mathias Pichler (1734-1747) . „První
bod předepisuje, jak mají jeptišky zpívat v chóru. V druhém bodě je přísně nařizováno abatyši, aby dohlíželi na dodržování klausury.
Visitátor kritizuje, že pohledské řeholnice mají dokonce větší volnost, než jaká je obvyklá i u mužských klášterů řádu. Je určeno, které
dveře mají být zamčené a kdo má mít od nich klíče. Fortnýřce se přísně nařizuje, aby se nevzdalovala ze své fortny a klášter tak
nezůstával volně přístupný pro kohokoliv. Sestry, pokud chtějí jít ven, mají povolenou louku za klášterem u řeky a klášterní zahradu.
Tyto procházky jsou omezeny osmou hodinou večerní. Třetí bod tohoto visitačního protokolu se vztahuje k chování u stolu. Jeptišky
jsou přísně napomínány, aby nechodily pozdě k jídlu a cestou se nezdržovaly povídáním na chodbách. Stejně tak jsou přísně
zakazovány hovory při jídle. Čtvrtý bod nařizuje klid na chodbách a v dalších prostorách kláštera a zakazuje vzájemné návštěvy
v celách bez zvláštního povolení. Pátý bod nedovoluje, aby lékař pobýval sám bez doprovodu v klausuře. Šestý bod souvisí s klášterní
školou, na kterou tu není nazíráno nijak zvlášť příznivě. Visitátor se ´mit unßeren augen und ohren´ přesvědčil, že na chodbách je příliš
mnoho hluku a děti v létě často zůstávají až do devíti hodin večer v zahradě. Tyto děti ruší řeholnice, a proto by bylo mnohem lépe,
kdyby v klášteře vůbec nebyly, ale když už škola existuje, nebude se rušit, ale děti musí být pod velmi přísným d ozorem. Sedmý bod
také kritizuje nadměrný rozruch, tentokrát způsobený volně pobíhající drůbeží. Ta by měla být chována v nedalekém dvoře. Posledním
bodem pak řeholnice jsou nabádány k sesterské lásce.“
Z touto vizitkou se dostáváme k poslední abatyši pohledského kláštera Kandidě Adlerové (1766-1782, †1796), za které byla pouhých 9
let před zrušením kláštera v roce 1773 postavena prelatura přiléhající ke klášternímu konventu. Dále sem byly dovezeny ostatky sv.
Faustina a sv. Kandida, které jsou dosud uchovány v bočních oltářích kostela sv. Ondřeje.
Všechny tyto jmenované zbožné ženy vedly a svými činy utvářely nejen ráz kláštera, ale i celé obce (samozřejmě s pomocí proboštů) a
je až s podivem, co všechno dokázaly vytvořit, řídit a spravovat.
Jak uvádí M. M. Feyfar, ke zrušení kláštera došlo 20. března roku 1782 v 11 hodin dopoledne, kdy byl v tehdejší konventní jídelně
vyhlášen dekret o zrušení . Pohledský klášter neuchránila ani dívčí škola provozovaná sestrami. V době zrušení pobývalo v
pohledském klášteře 35 jeptišek, probošt a 3 kaplani. Dle výnosu měly novicky bez možnosti složení slavných slibů odejít do 4 týdnů,
ostatní měli na odchod vyměřeno 5 měsíců. Historie ženského cisterciáckého kláštera v Pohledu se jeho zrušením definitivně uzavírá.
Již v září 1782 však přišly do pohledského kláštera karmelitky od sv. Josefa (19 jeptišek) a dominikánky od sv. Anny (6 jeptišek).
Vesměs šlo o starší nebo nemocné sestry, po desetiletém pobytu v bývalém cisterciáckém konventu se jich v roce 1792 vrátilo do
Prahy všehovšudy šestnáct. Pohledský klášter tak s konečnou platností přestává sloužit svému účelu. 10. května 1793 je bývalý
konvent nabídnut do dražby za odhadní cenu 14 000 zlatých, a začíná tak zcela nová kapitola osudů zrušeného kláštera.
Sekundární literatura: 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. Feyfar, Mathias Maria: Das ehemalige Cistercienserinen – Stift Frauenthal (bei Deutschbrod in
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