ZE ŽIVOTA SPOLKŮ A KLUBŮ
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
Kromě přípravy na přikrmování zvěře se na podzim myslivci
zabývali i dalšími činnostmi. Informace o činnosti sdružení nám
podal jeden z jeho členů, Ing. Oldřich Vopršal:
„Pohledští myslivci jako jednu z řady svých aktivit provedli letos
opatření na podporu a rozšíření drobné pernaté zvěře, jakou je
koroptev polní a kachna divoká. Smyslem těchto opatření je
stabilizovat stávající zbytek divoké populace této zvěře, která se
na území honitby Pohled stále ostrůvkovitě nachází, a zároveň jí
vytvořit takové přirozené životní podmínky, aby se i nadále v naší
honitbě vyskytovala. Praktickým provedením těchto opatření byla
výstavba přenosných přístřešků pro koroptve, tzv. koroptvích bud.
Ty slouží koroptvím jednak jako přístřešky před nepřízní počasí,
jednak jako kryt před predátory, kterými jsou u nás v zimě jestřáb
lesní, káně rousná, výr velký a krkavec velký. Zároveň tyto
přístřešky slouží i jako krmná zařízení, ve kterých je zasypáno
drobné jadrné krmivo pro období nouze, zejména pro dobu, kdy je
krajina přikryta vrstvou sněhu. Právě v zimě dochází k největším
ztrátám na koroptvích a tímto jednoduchým, finančně i pracovně
nenáročným opatřením, jim můžeme pomoci přečkat toto
nepříznivé období.

Další akcí, kterou jsme letos realizovali, byla výstavba hnízdních
budek pro vodní ptáky, tedy především pro kachnu divokou a
vzácněji i poláka chocholačku. Tím, že umístíme v okolí vodních
ploch řadu těchto hnízdních budek, zlepšujeme přirozené hnízdní
podmínky pro tyto vodní druhy pernaté zvěře a tím se i snažíme
zastavit stálé klesání počtu těchto kachen. Kachní budky se
snažíme umístit na březích vodních ploch nebo přímo na okraji
vodní plochy na kůly zaražené do dna rybníka. Tím se zabezpečí
před napadením predátory. I tak zůstává velké riziko, že hnízdo
může objevit straka nebo vrána a vyplenit snůšku vajec. V
posledních letech hrozí i nebezpečí od vyder říčních a norků
amerických zavlečených z farem.
Výstavba těchto drobných, v přírodě velmi prospěšných zařízení,
vzešla z iniciativy několika našich členů, jednotlivců, kteří sami od
sebe na vlastní náklady začali s jejich výstavbou a umisťováním
ve vybraných lokalitách naší honitby. Poté se přidala další část
členské základny našeho mysliveckého sdružení a letos jsme si
již odhlasovali na členské schůzi jejich realizaci jako společné dílo
celého našeho sdružení. Zároveň jsme požádali o přiznání dotace
na pokrytí části nákladů spojené s jejich výstavbou v rámci
příslušného dotačního titulu u odboru životního prostředí
Krajského úřadu Vysočina v Jihlavě.“
Být myslivcem neznamená jen chodit do lesa s flintou, přesto je
střelecké umění pro myslivce důležité. Na střelnici u sv. Anny
pořádají myslivci každoročně jarní a podzimní soutěže ve střelbě
mezi MS Pohled a MS Česká Bělá. Podzimní brokové střelby se
konaly 26. září. Zúčastnilo se 9 pohledských a 15 střelců z České
Bělé. Střílí se dvě kola, v každém je možné střelit maximálně 14
terčů. Nejlépe se vedlo Leoši Rychlému, který z maximálně
možných 28 asfaltových holubů zasáhl 25. Druhý byl Josef Rychlý
s 23 zásahy (oba z České Bělé). Na 3. místě se umístil pohledský
Josef Neuwirth (20 zásahů). Na 5. místě skončil Josef
Nimmertondl s 19 zásahy, na 6. místě Jiří Polák rovněž s 19

zásahy a na 10. místě Milan Klement s 15 zásahy. Jak nám řekl
Ing. Klement, bývaly dříve výsledky lepší, ale při těchto závodech
nejde tolik o umístění a ceny, jako zejména o nácvik zacházení se
zbraní, společné kamarádské setkání myslivců a pochutnání si na
výborném zvěřinovém guláši.

SOPTÍCI INFORMUJÍ
V sobotu 10. října jsme se zúčastnili ZÁVODU POŽÁRNICKÉ
VŠESTRANNOSTI v Nové Vsi u Chotěboře. Družstvo ve složení
Jirka Polák, Lenka Freudenreichová, Lukáš Hospodka, Lucka
Klementová a Honzík Šidlák obhájilo loňské prvenství Pohledu a
obsadilo 1. místo z 36 družstev. Druhé družstvo ve složení Míša
Sobotka, Péťa Eis, Káťa Hejkalová, Eliška Jůzlová a Šárka
Langerová skončilo na krásném 8. místě. Třetí družstvo ve
složení Leonka Pátková, Adélka Langpaulová, Bára Langpaulová,
Monika Ondráčková a Terezka Teclová se umístilo kousek za
polovinou startovního pole – obsadilo 22. místo. Holky si vedly
výborně, i když patřily k nejmladším družstvům. Družstvo starších,
nově utvořené během prázdnin, se bohužel v pátek před soutěží
rozpadlo. Soutěže se zúčastnili pouze Helenka Pátková a Rosťa
Štěpán, kteří společně s dvěma kolegy z České Bělé a jednou
slečnou z Nové Vsi u Chotěboře obsadili 25. místo ze 44
družstev.

Vítězné družstvo Soptíků: Šidlák, Klementová, Freudenreichová,
Hospodka, Polák.
K podzimu patří pouštění draků, což si ani Soptíci nenechali ujít.
Na sobotu 14. listopadu jsme si objednali sluníčko a pořádný vítr,
takže nic nebránilo uskutečnění drakiády. Ze začátku se některým
drakům moc létat nechtělo, ale nakonec byly skoro všichni vysoko
nad našimi hlavami.
Přibližně každých 14 dní se scházíme v zámku, kde se už teď
pilně připravujeme na jarní kolo soutěže. V domácím prostředí se
totiž nechceme nechat zahanbit.
Předvánoční čas jsme si zpříjemnili besídkou, při které jsme si
poprvé vyzkoušeli klubovnu v nové hasičárně. Připomněli jsme si
několik vánočních zvyků a pochutnali si na velkém dortu ve tvaru
hasičského auta. Na besídce jsme se také poprvé sešli s novou
generací pohledské přípravky. Doufáme, že se jim mezi námi
bude líbit, a těšíme se, že budou tak šikovní jako ostatní a
věříme, že se nám podaří najít ještě jednoho člověka, který nám s
drobotinou bude pomáhat.
Aneta Farková, Jiří Tecl

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V sobotu 28. listopadu, v předvečer první adventní neděle, se
konalo tradiční slavnostní rozsvícení obecního vánočního stromu.
Program byl tentokrát velmi bohatý. Básničky a říkanky dětí
z mateřské školy přednesené těmi nejmenšími musely potěšit
každého, ale nezklamali ani ti starší. Právě naopak, velmi hezké
bylo vystoupení andělů i flétnistů. Tečku za večerem učinilo
vystoupení Lucipera.

Zastupitelé obce děkují všem organizátorům za jejich záslužnou
práci při přípravě celé akce a zároveň i všem účinkujícím za
hezká vystoupení.

ZAHRÁDKÁŘI
Letošní moštování zahrádkářkého svazu bylo poznamenáno
malou úrodou ovoce. Bylo vymoštováno pouze 1580 litrů moštu.
Moštovat přišlo celkem 44 lidí, z toho 22 pohledských.
Rovněž služby malotraktoru byly letos málo využívány. Bylo s ním
odpracováno pouze 17 hodin.

SRPD
28. listopadu se na pohledském zámku sešli čerti a čertice. A
nebylo jich zrovna málo. Trochu si zařádili, zatančili a zasoutěžili.
Přitom složili také básničky, o které se s vámi podělíme.
V závěru odpoledne samozřejmě nechyběl ani Mikuláš a anděl,
kteří přijeli s vozíkem plným dárků a obdarovali bezmála padesát
dětí.
Čertík Bertík,
ztratil knoflík.
Čertice ho našla
a na kabát přišila.

TJ SOKOL POHLED

Prší,prší jen se leje,
čertice se z okna směje.
A Mikuláš za rohem,
vítá se tam s andělem.
Šel čert s čerticí,
převelikou vánicí.
Mikuláše ztratili
a do pekla trefili.
Milí rodiče a děti,
opět nám končí rok a
začínáme hodnotit, co se
nám v tomto roce zdařilo,
jaké byly úspěchy a co by se
dalo udělat lépe. Pro naše
sdružení to byl, myslím, rok úspěšný. Akce, které jsme
naplánovali, proběhly k naší radosti.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat Obecnímu úřadu
v Pohledu za výbornou spolupráci a vstřícnost.
Děkujeme všem členům našeho sdružení za odvedenou práci a
nakonec i všem rodičům, kteří nám celý rok pomáhali na akcích i
brigádách.
Na závěr přejeme všem dětem bohatého Ježíška a rodičům vše
nejlepší do nového roku 2010.
za SRPD Jiří Ondráček

Fotografie z besídky

Ve fotbalové sezoně 2009/2010 hraje mužstvo „A“ v 1.A třídě. Po
odehrání podzimní části se nachází na 8. místě tabulky.
„B“ tým vybojoval 3. místo ve IV.třídě a žáci obsadili 6. místo.
Z dorostu letos přestoupili někteří hráči do družstev mužů a
věkově mladý tým dorostenců je zatím na předposledním místě.
Nyní čeká hráče zimní příprava. Muži se 19. prosince zúčastní
vánočního halového turnaje v Havlíčkově Brodě.
Jarní sezona začne 28. března 2010 domácím zápasem mužstva
„A“ s Přibyslaví.
Členové TJ Sokol Pohled se na podzim zúčastnili několika brigád
– podíleli se na bourání domu po panu Veselském a pomáhali při
hrabání a odvozu listí. Provedli úpravy na fotbalovém hřišti (část
oplocení, oprava chodníku, úprava trávníku, zvelebování stánku s
občestvením).

TJ Sokol Pohled zve všechny milovníky
tance a zábavy na

sportovní ples,
který se koná 30. ledna 2010
ve Stříbrných Horách.
HRÁLO SE NÁM SKVĚLE
Trumpet – tune and air, Irská vánoční píseň i Veselé vánoce
zněly na 2. adventní neděli odpoledne v pohledském kostele sv.
Ondřeje v podání mladých akordeonistů – Markéty, Žanety, Ondry
a mě ( Honzy ). Kostelem s nádhernou akustikou se nesly mimo
zvuku akordeonů a varhan i zpěv a potlesk.

Přestože nám mrzly prsty, hrálo se nám opravdu skvěle! Chtěl
bych poděkovat nejen naší paní učitelce Ivaně Laštovičkové,
která s námi koncert připravila, ale především všem, kteří i přes
velkou zimu přišli a odměnili nás svým potleskem.
Jan Novák

