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15. března 2010

Vážení občané,
Většina z Vás se živě zajímá o situaci ohledně prodeje nemovitostí obce. Musím bohužel konstatovat, že rok 2009 byl z
hlediska prodeje rozestavěné školy, nebo jejího využití zcela špatný, žádný zájemce se neobjevil. Na nabídku prodeje zámeckého
areálu se ozvalo několik zájemců, ale po prohlídce nemovitosti byla, většinou z důvodu velké finanční investice do rekonstrukce,
jednání ukončena. Určitý zájem udržují dva zájemci, ale o uskutečnění prodeje je zatím předčasné hovořit.
V letošním roce plánujeme realizaci některých akcí, jako např: dokončení odkanalizování dešťové vody ze zbrojnice,
nový asfaltový povrch před zbrojnicí, opravu propadlé kanalizace ve středu obce, přemístění materiálu obce (trubky,
sloupy…)ze středu obce. Dále chceme dokončit terénní úpravy na pozemku obce nad Jůzlovými a provést výsadbu zeleně před
mostem k nádraží.. Rovněž bychom rádi provedli úpravy kuchyně a jídelny v mateřské škole. Připravuje se výstavba chodníku
do ulice Nad tratí, … a další akce o kterých budete informováni.
Zastupitelstvo obce se loni sešlo na 20 pracovních poradách, 7 veřejných zasedáních, 4 místních šetřeních a uskutečnilo
30 pracovních akcí. Věříme, že se do konání komunálních voleb na podzim letošního roku nejtěžší problémy obce podaří vyřešit.
Starosta

INFOKOUTEK
ANEB CO SE CHYSTÁ V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ
Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven vedle
obecního úřadu v Pohledu a na obvyklém místě v Simtanech ve
čtvrtek 25. 3. od 9.00 hod. a odvezen v pátek 26. 3. ve 13.00
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.
Vítání občánků narozených v roce 2009 proběhne v sobotu 27.
března odpoledne v klubovně hasičské zbrojnice.
Jarní výstavu můžete navštívit v neděli 28. března od 13. hodin
v kulturním domě ve Stříbrných Horách.
Promítání pohlednic s pohledskými motivy se bude konat
v pátek 9.4. od 18 hodin v klubovně hasičské zbrojnice.
Zápis dětí do Mateřské školy: Žádosti o přijetí dítěte pro školní
rok 2010 / 2011 budou k vyzvednutí v MŠ Pohled 15. a 16.
dubna od 13.00 do 15.30 hod. S případnými dotazy se obraťte
na ředitelku školky, tel.: 569 439 252, 721 237 911. Podmínkou
je dovršení 3 let věku dítěte ve školním roce 2010 / 2011.

Sdružení rodičů a přátel dětí při MŠ v Pohledu připravuje
30. dubna Čarodějnice na nádvoří zámku a 29. května. Dětský
den.
TJ Sokol srdečně zve všechny fanoušky fotbalu na první jarní
utkání A mužstva, které se hraje 28. března v 15 hodin.
Soupeřem na domácím hřišti bude tým Přibyslavi.
Okrsková soutěž malých hasičů se uskuteční v sobotu 8.
května a o týden později - v sobotu 15. května - okrsková soutěž
dospělých. Místem konání obou soutěží bude prostranství ve
středu obce a jeho nejbližší okolí.
Klub důchodců se pravidelně setkává každou první středu
v měsíci. Na červen je plánován výlet do hřebčína v Kladrubech
a do Přelouče.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jsou vyhlášeny
na pátek 28. a sobotu 29. května.
Do konce května je třeba na obecním úřadu uhradit poplatky
za svoz a uložení komunálního odpadu, stočné a poplatek
za psy!

Pohled do arboreta

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 29. prosince:
Zastupitelstvo obce (ZO) schválilo Dodatek ke smlouvě o nakládání s odpadem, uzavřené 25.10.1995 mezi firmou Miloslav
Odvárka - ODAS, Žďár nad Sázavou a Obcí Pohled. Počet svozů komunálního odpadu se pro rok 2010 snižuje z 41 na 26 za
rok. Cena je stanovena na 129 600 Kč za rok (bez DPH) a měsíčně bude obci fakturována jedna dvanáctina částky.
ZO rozhodlo přijmout dar od společnosti Českomoravský štěrk a.s. Mokrá, kterým je kolmý letecký snímek obce a katastrálních
území Pohled a Simtany. Snímek v hodnotě 10 716 Kč o rozměru 1x1 m byl pořízen na přelomu července a srpna 2009 při
leteckém snímkování lomu a společnost Českomoravský štěrk se rozhodla věnovat jej obci. Snímek je umístěn na obecním
úřadu.
ZO schválilo koupi části pozemku p.č. 47/4, který je zaplocen jako součást zahrady Mateřské školy Pohled, ale dle evidence
katastru nemovitostí je ve vlastnictví fyzické osoby. Pozemek bude zakoupen do vlastnictví obce za cenu 600 Kč.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo provozní řád hasičské zbrojnice.

-

Celý objekt je ve vlastnictví obce. K 1.1.2010 bude Sboru dobrovolných hasičů předána do užívání garáž, šatna a venkovní
prostory. Klubovna s příslušenstvím bude ve správě obce. Náklady na provoz celé budovy budou v roce 2010 hrazeny
z finančních prostředků obce. Po zjištění výše nákladů za rok 2010 bude rozhodnuto o případném poplatku za pronájem pro
spolky a sdružení (kromě SDH) v dalších letech.
Provozním řádem se stanovuje využití klubovny takto:
pro spolky a sdružení v obci: na výborové, členské a výroční schůze, školení, přednášky a kulturní akce
pro SDH právo užívání při činnosti sboru a práce s mládeží
pro přednášky, vzdělávací programy, koncerty, výstavy a podobné kulturní akce pořádané mimo zájmové spolky a sdružení
v obci, je podmínkou, že musí být vždy přístupné veřejnosti a program akcí, bude vždy předem oznámen na obecní úřad,
který rozhodne o povolení akce.
pro komerční akce (prezentace zboží nebo prodejní akce) se stanovuje nájem 250 Kč/hod
pro soukromé akce (svatby, pohřby, oslavy, srazy tříd škol, …) občanů nebo členů spolků a sdružení se klubovna
nepronajímá
termín pro pořádání akce se objednává na obecním úřadě
pořadí pro užívání klubovny v případě více zájemců o stejný termín:
1) Obec Pohled nebo obecní úřad
2) SDH Pohled
3) ostatní spolky a sdružení, kulturní akce, komerční akce

Dále bylo schváleno Rozpočtové opatření č. 5/09. Příjmy se zvyšují o 370 700 Kč, výdaje se zvyšují o 257 600 Kč . Rozdíl 113 100
Kč bude hrazen z výsledku hospodaření minulých let.
Následně byl projednán a schválen návrh rozpočtu obce na rok 2010. Rozpočet předpokládá příjmy 6.31 mil. Kč a výdaje 6.12 mil.
Kč. Starosta obce seznámil přítomné s hlavními složkami plánovaných příjmů a výdajů. Návrh rozpočtu obce na rok 2010 byl
zveřejněn na úředních deskách obce od 11.12. - 29. 12. 2009 a je stále k nahlédnutí na webu obce.
Ze zasedání 18. února:
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu č. IP-12 o zřízení věcného břemene mezi obcí Pohled a ČEZ Distribuce a.s. Jedná se
o zřízení věcného břemene přípojky nízkého napětí, která bude vedena přes pozemek obce p.č. 652 k novostavbě paní Y.K.
Finanční náhrada obci za zřízení věcného břemene činí 1 000 Kč.
Druhou schválenou smlouvou byl Dodatek ke smlouvě č. 38/2006 pro rok 2010 mezi Obcí Pohled a Lesním družstvem ve
Štokách, ve kterém se řeší výše nájemného za pronajaté pozemky obce (2,67 ha) a pozemky v podílovém spoluvlastnictví
(18,26 ha). Výše nájemného se sjednává na 3 000 Kč za 1 ha pronajímané půdy za rok, tj. 63 097 Kč v roce 2010.
Obec Pohled vlastní dva obrazy od Amálie Mánesové, které má vypůjčeny Národní galerie v Praze. Na zasedání byla schválena
žádost ředitelky Národní galerie v Praze o prodloužení smlouvy o výpůjčce o další dva roky, tzn. do 31. 3. 2012. Vypůjčené
obrazy se nazývají „Chalupa truhláře Hanolda“ a „Zámek v Pohledu“ Jedná se o olej na plátně z 50. let 19. století.
V souvislosti s úpravami prostranství před hasičskou zbrojnicí, které jsou plánovány na letošní rok, vybrali zastupitelé obce
dodavatele na zhotovení povrchu komunikace před hasičskou zbrojnicí. Obec zaslala poptávku třem firmám: M-SILNICE a.s.,
SWIETELSKY stavební s.r.o. a EUROVIA VINCI. Nejnižší nabídku 107 611 Kč předložila firma SWIETELSKY stavební s.r.o.,
která také byla nakonec vybrána..
Ředitelka MŠ Pohled pí Leona Štrálová požádala o převedení hospodářského výsledku Mateřské školy Pohled ve výši
13 122,10 Kč do rezervního fondu MŠ. Rezervní fond MŠ byl v loňském roce úplně vyčerpán při opravě sociálního zařízení
v MŠ. Zastupitelé její žádosti vyhověli.
Posledním bodem bylo schválení inventarizačního zápisu o provedení řádné inventarizace hospodářských prostředků obce
k 31. 12. 2009 včetně návrhů na vyřazení neupotřebitelného majetku obce podle zjištění jednotlivých dílčích komisí za rok
2009. Seznamy vyřazeného majetku byly předloženy k nahlédnutí.

Oblastní charita Havlíčkův Brod děkuje za spolupráci při pořádání „Tříkrálové sbírky 2010“.
V Pohledu bylo vybráno celkem 14.638 Kč.
Vybrané finanční prostředky budou letos využity na přípravu a realizaci stavby nového Petrklíče v Ledči nad Sázavou - denního
stacionáře pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením a sociálně terapeutické dílny. V nové budově bude zázemí pro
Charitní ošetřovatelskou službu a Centrum osobní asistence. Část výtěžku bude využita na zajištění služeb zdravotní a sociální péče,
sociálního poradenství, sociální prevence a služby pro rodinu, které poskytuje Oblastní charita Havlíčkův Brod. Váš dar umožní také
případnou přímou pomoc potřebným lidem v těžké životní situaci či lidem postiženým živelnou katastrofou.

POHYB OBYVATELSTVA V ROCE 2009
V loňském roce se do naší obce přistěhovalo 9 osob,
ale 11 se jich odstěhovalo. Narodilo se 8 děti a 11
občanů zemřelo. Počet obyvatel obce se tak v roce 2009 snížil.
Ke konci roku 2009 bylo v obci trvale hlášeno 764 obyvatel.

Narození
Únor:
Pavel Janák
Březen:
Duben:
Červenec:
Srpen:
Říjen
Prosinec

Zemřelí
Leden:
Únor:
Květen:
Červen:
Srpen:
Říjen:
Listopad:

Veronika Sedláková
Natálie Čiháková
Ellen Šiknerová
Roman Merunka
Johana Pavlíčková
Jakub Moučka
Vojtěch Sedláček

Miloslav Průša
Marie Opršalová
Jan Prchal
František Vondal
Annelies Čumrdová
Marie Růžičková
Zdeněk Staněk
Jarmila Jelínková
Marie Březinová
Alena Kudrnová
Oldřich Hladík

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Vzhledem ke květnovému konání hasičských soutěží
na prostranství ve středu obce je zakázáno
v letošním roce ukládat do těchto míst větve ke
spálení. K tomuto účelu byla vyhrazeny dvě náhradní
lokality. První z nich je v ulici Nad Tratí, vlevo za
Hevierovými směrem k lomu. Druhé místo je na staré
trati u lávky k Anžírovně vpravo – vytyčeno páskou.
Na obě označená místa lze ukládat pouze větve z
předjarního řezu stromů, popř. chvojí sloužící jako
zimní kryt rostlin. Tato skládka bude sloužit pouze do
30. dubna. Je nepřípustné ukládat tam jiný odpad!
Částka vydaná za zimní údržbu místních komunikací
byla tuto zimu vyšší než v loňském roce. Od ledna do
dne uzávěrky Pohledských listů se celkem
prohrnovalo 40 hodin v Pohledu a 19 hodin v
Simtanech a u Sv. Anny. Obec za služby firmám
OSIVA a. s. závod Pohled a Josef Neuwirth zaplatí
35 400 Kč. Občané mohou po odtání sněhu použít
pro vlastní potřebu zbylý posypový materiál.
Zastupitelstvo obce děkuje za podnět občanů k
výměně dveří ve zdravotním středisku. V lednu byly
dveře do ordinace lékaře vyměněny za protihlukové,
aby lépe chránily soukromí pacientů. Výměna dveří
stála 3 200 Kč.
Poplatky za svoz a uložení komunálního odpadu,
stočné a poplatek za psy je třeba uhradit na
obecním úřadu do konce května!

ZPRÁVY Z FARNOSTI POHLED
V následujících řádcích bych rád seznámil spoluobčany s aktivitami pohledské farnosti v letošním roce. Vstoupili jsme do něj s vlastním
administrátorem P. Tomášem.
Atmosféru vánočních mší sv. zkrášlila hudba přibyslavského varhaníka Karla Březiny, za což mu patří vřelý dík. Je bolestnou
skutečností, že varhany na pohledném kůru zaznívají již třetím rokem pouze o velkých svátcích, popř. o zádušních bohoslužbách. Tak
jako je pro farnost drahocenným darem vlastní kněz, tak pro takový nástroj je jedinou nadějí ochotný varhaník. Prosme o odvahu pro
kohokoli, kdo by byl ochoten se této služby ujmout.
Před třemi týdny, Popeleční středou, započala doba postní. Určitě by neměla být považována za čas nuceného sebezáporu, spíše je
šancí pro dobrovolné zastavení se nad vlastním životem, příležitostí rozhlédnout se po svém okolí a pokusit se v nitru něco změnit
k lepšímu. Půst znamená upřímnou ochotu odříct si něco ve prospěch druhých: Věnovat část svého času nejen svým drahým, ale
třeba i osamělým; ulehčit přírodě a za hezkého počasí vyměnit pohodlí auta za jarní vzduch a kolo nebo si namísto prvoplánového
seriálu sednout k oblíbené knize. Veškerý půst však u nás křesťanů směřuje k připomínce 40 let pouti židovského národa do zaslíbené
země a především 40 dnů pokušení Krista – vtěleného Boha, jenž Svou velikonoční obětí zvítězil nad lidským zlem, aniž by lidstvo
odsoudil. Proto v kostele před každou mší sv. v pátek v 15:00 a v neděli v 8:00 zve farnost všechny k rozjímání nad křížovou cestou,
kde se Kristus setkává s každým z nás, ať už lacině odsuzujeme jako Pilát, neradi pomáháme jako Šimon, či v sobě čas od času
najdeme kus odvahy jako Veronika nebo Josef z Arimatie, ať už se s někým drahým bolestně loučíme jako Panna Maria, nebo nám
naopak nezaslouženě prozřetelnost postaví po bok milovaného člověka, jak tomu bylo u apoštola Jana. Velikonoční tajemství jsou
odhalována během tzv. Svatého týdne. Po obřadech Velkého Pátku se věřící po celou sobotu modlí u Božího hrobu až do večerní
Vigilie, bdění v očekávání vzkříšení. Zveme tedy všechny na chvilku ztišení v sobotu 3. dubna i k účasti na Slavnosti Zmrtvýchvstání
Páně.
Na konci dubna se několik našich farníků s knězem chystá na několik dní do Věčného města - Říma. Je to krásná příležitost nejen
poznat monumenty umění, ale prosit v srdci církve o dary víry pro naši obec. Přejme jim, ať se jim výlet vydaří.
V souvislosti s 250. výročím položení základního kamene poutního kostela sv. Anny (1760) a 40 let od poslední opravy v nadějných
časech doznívající Pražského jara se farnost ve spolupráci s obcí pokusí zahájit první etapu generální rekonstrukce venkovních fasád.
V celkovém rozpočtu první etapy přesahujícím 340 tis. Kč je plánováno restaurování a doplnění štukových prvků, natažení nových říms
a fasád na jedné třetině stavby. Pokud bude schválena dotace z rozpočtu kraje Vysočina i Ministerstva kultury, zbývá na obci
příspěvek cca 68 tis Kč a farnosti 85 tis. Kč. Tento rozpočet však nezahrnuje náklady na pronájem a stavbu lešení, otlučení zdiva,
provoz staveniště a nutnou opravu okapových žlabů. Je to výzva nejen pro farníky, ale i pro kohokoli, kdo by měl chuť napomoci vrátit
našemu poutnímu místu důstojnou podobu a zároveň nemalý závazek do dalších dvou let. Dalším významným výdajem je očekávaná
další etapa oprav opěráků kostela v Pohledu. Letos by se mělo pokračovat zřejmě na dvou trojúhelníkových pilířích lodi. Pro farní
rozpočet představuje výdaj asi 50 tis. Kč, což za deset let běhu Programu záchrany architektonického dědictví činí částku kolem půl
milionu korun.
V souvislosti s nedávným jmenováním našeho biskupa Dominika pražským arcibiskupem se všechny farnosti královéhradecké diecéze
připojují k modlitbě za prozíravou volbu nového sídelního biskupa, aby si našel ve svých vizích cestu i k malým vesnickým
společenstvím.
Jan Novotný ml.

ZE ŽIVOTA ZÁJMOVÝCH SPOLKŮ A KLUBŮ
První jarní měsíce jsou tradičně pro zájmová sdružení obdobím
výročních členských schůzí. Je to čas bilancování a plánů do
dalšího období.
Také členové Mysliveckého sdružení Pohled se v únoru sešli
na výroční schůzi. Dohodli se, že práce na úpravě klubovní
místnosti budou pokračovat. Diskutovali o pořádání zábavy také
o využití rybníka. Na 10. duben plánují tradiční střelby u sv. Anny
spolu s Mysliveckým sdružením Česká Bělá. Letošní zima byla
náročná pro myslivce, ale především pro zvěř. Dlouhotrvající
sněhová pokrývka si vynutila časté a vydatné přikrmování senem
i jadrným krmivem. Ve dnech 13.2.2010 a 6.3.2010 se 21 členů
sdružení MS Pohled zúčastnilo pravidelného každoročního
sčítání zvěře. Bylo sečteno 18 ks dančí zvěře, 80 ks srnčí zvěře,
1 muflon, 12 ks černé zvěře, 64 zajíců, 20 koroptví a 3 bažanti.
Výroční členská schůze Českého zahrádkářského svazu
Pohled se konala 27. února. Předseda sdružení, Ing. Jirásek
zhodnotil loňský rok a pak byl schválen plán činnosti pro rok
2010. Zahrádkáři chtějí příští rok opět zajistit provoz
malotraktoru, provoz moštárny i půjčování štěpkovače. Plánují
minimálně jeden zájezd s odbornou tématikou. V průběhu roku je
pro členy zajištěno půjčování odborných knih a časopisů. Pokud
to bude možné, rádi by opět uspořádali tradiční výstavu květin na
zámku.
Početně nejsilnějším spolkem v Pohledu je TJ Sokol Pohled.
Jejich výroční schůze se konala 7. března. Zprávu o činnosti
přednesl František Novák. Pohledský Sokol má v současnosti
107 členů. Z toho je 8 důchodců a 15 dětí do patnácti let. Počet
žáků v TJ Sokol stále klesá, a tak nad žákovským družstvem a
družstvem dorostu visí otazník. Sokol má 3 kvalifikované trenéry,
jednoho s licencí B a dva s licencí C. Družstvo B se proti loňsku
zlepšilo a je na třetím místě. Áčko v 1. A tř. je po podzimní části
krajské soutěže na místě osmém se ziskem 15 bodů. Vedlo si se
střídavými úspěchy, překvapovalo venku, zklamalo několikrát
doma. Pro jarní část sezóny bude trenérem Miroslav Veselský
s asistentem Pokorným. Velkým problémem Sokola je finanční
zajištění. Předseda poděkoval za příspěvek obce, bez kterého by
fotbalisti nemohli fungovat. Účinkování ve fotbalových soutěžích
je finančně velmi náročné. Vydání spolku dosáhla v loňském roce
téměř 250 tisíc Kč. Hlavní výdajové položky tvoří doprava na
zápasy, startovné, odměny rozhodčím, elektřina, sportovní zboží,
benzin do sekačky a další drobnější výdaje. Hlavním cílem je
zdárně dokončit rozehrané soutěže. Před poutí plánují 20. ročník
turnaje v malé kopané.

Rok 2010 u hasičů
Na výroční valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů Pohled

bylo zhodnoceno pětileté období a zvolen nový výbor na dalších
5 let. Ten má hned na začátku nelehký úkol, a to zorganizovat
několik akcí, protože v letošním roce oslavíme 130 let od svého
založení.
V rámci oslav založení sboru se v květnu uskuteční dvě soutěže:
v sobotu 8. května to bude dětská okrsková soutěž, o týden
později – v sobotu 15. května - okrsková soutěž dospělých.
Místem konání obou soutěží bude prostranství ve středu obce a
jeho nejbližší okolí. Děti budou v Pohledu soutěžit úplně poprvé,
dospělí u nás změřili své síly už několikrát, naposledy před 5 lety.
Na programu dětské soutěže bude štafeta požárních dvojic,
štafeta 4 x 60 metrů, požární útok a běh jednotlivců na 60 metrů
s překážkami. Soptíci budou bojovat v několika kategoriích: dvě
družstva v kategorii mladších (6 – 11 let), jedno družstvo
v kategorii přípravka (do 6 let) a jednotlivci v kategorii starších
(11 – 15 let).
Dospělí se utkají v požárním útoku a běhu jednotlivců na 100 m
s překážkami. Náš sbor bude reprezentovat jedno družstvo žen a
jedno družstvo mužů.
Z obou soutěží je možné postoupit do okresního kola, což se
našim družstvům už několikrát podařilo. Doufáme, že tomu tak
bude i tentokrát. Zveme proto všechny občany, aby přišli fandit a
podpořit tak naše družstva na domácí půdě.
Příjemným zakončením dospělácké soutěže (15.5.) bude pro
všechny, kteří mají rádi hudbu všech žánrů, večerní posezení s
dámskou kapelou Bosorky. I na tuto akci jsou všichni srdečně
zváni.
Na sobotu 12. června hasiči připravují pro své členy i ostatní
občany poznávací zájezd.
Klub důchodců pokračuje ve své pravidelné činnosti. Letos
plánují 10 setkání. Budou besedovat s cestovateli i nad obecní
kronikou. Uskuteční dva zájezdy, mikulášské i silvestrovské
posezení. V dubnu je na pořadu vystoupení dětského folklorního
souboru Kalamajka a v květnu opékání klobásek na hřišti.

SRPD
Z řad SRPD odešly dvě členky, které ve sdružení působily
několik let, M.Vencová a J. Eisová. Na lednové schůzi s rodiči
jsme do našeho spolku jmenovali nové členy B. Hejkalovou, R.
Nimmertondlovou a J. Šidláka. Z akcí, které tento rok proběhnou,
můžeme jmenovat např. Čarodějnice - uskuteční se 30.4.2010 na
nádvoří zámku. Pro děti je jako vždy připraven program, tentokrát
pod názvem Cesta za čarodějem. Dětský den zorganizujeme
29. 5. 2010 ve spolupráci se záchrannými složkami, a to s hasiči
a Policií ČR. Zúčastnit by se měli i psovodi. Ani tentokrát nebude
chybět skákací hrad, zapůjčený pro letošní rok od hasičů v
Havlíčkově Brodě. Ve dnech 3. - 5.7. chceme uskutečnit výlet do
okolí Sázavy u Žďáru. V srpnu plánujeme výlet na
kolech a v září celodenní výlet do Telče. Termíny a
veškeré informace budou upřesněny na obvyklých
místech

MATEŘSKOU ŠKOLU V POHLEDU NAVŠTÍVILI V ÚNORU
ZÁCHRANÁŘI Z JIHLAVSKÉ ZOO S UKÁZKOU DRAVCŮ.
PŘED MATEŘSKOU ŠKOLOU SE DĚTI SEZNÁMILY SE
ZÁSTUPCI DRAVCŮ. DOZVĚDĚLY SE, ČÍM SE ŽIVÍ A JAK
V PŘÍRODĚ ŽIJÍ. DĚTI SI MOHLY PTÁKY ZBLÍZKA
PROHLÉDNOUT.
NEJZAJÍMAVĚJŠÍ PRO NĚ BYLY SAMOTNÉ UKÁZKY LETŮ,
KDY SE DRAVCI NA SIGNÁL VRACELI KE SVÉMU CHOVATELI
A DOSTALI PAK PAMLSEK.
.

O KOROPTVÍCH
Pozorným obyvatelům Pohledu jistě neušlo, že se na louce při vjezdu do obce usadilo v zimě hejnko koroptví. V tuhé zimě, kdy krajina
byla sevřena ledovým krunýřem, hledaly v blízkosti lidí potravu a možná i více bezpečí před dravci. Myslivci jim přímo pod silnicí
postavili malý přístřešek z chvojí. Při této příležitosti snad neuškodí trocha naučného textu o těchto milých stvořeních.
Krajina našich předků hostila mnoho koroptví. Tolik, že jich bylo ročně loveno po statisících, a přece těchto ptáků neubývalo. Kohoutci
čiřikali snad z každé meze a v brambořištích i jinde pomáhaly skromné koroptvičky sbírat hmyz a semínka plevelů, věrny své rodné
hroudě. Přišly však jiné časy a krajinu změnily těžké stroje. Rozbily její terásky, políčka, meze a remízky a pozemky drobných rolníků
spojily do velkých lánů, táhnoucích se za obzor. Koroptve strádaly, hynuly a nakonec z většiny míst zmizely. Přestaly se lovit a zákon
je pojmenoval „ohrožené“. Tak se staly chráněným druhem, který potřebuje naši pomoc.
Koroptev je zavalitý pták na krátkých nožkách z řádu hrabaví s délkou těla 28-32 cm a hmotností kolem 380 g. Obličej a hrdlo má
cihlově červené, tělo svrchu a zepředu světle šedé až bledě modré. Hruď jí zdobí tmavě hnědá podkovovitá skvrna (u kohoutků větší a
výraznější, u samic někdy chybí – stejně jako u mláďat). Rezavohnědá skvrnitá křídla jsou krátká a zakulacená. Ocas je rovněž krátký
a při letu zřetelně rezavě načervenalý. V přírodě se dožívá v průměru 2 - 4 roků.
Při vyplašení vydávají koroptve rychlé opakované „čiřik-čik-čik-čiřik“. Kohoutci se při obhajování teritoria ozývají jasně odděleným a
daleceznějícím „čiřik – čiřik “. Toto tzv. čiřikání koroptvích kohoutků můžeme slyšet za brzkých rán a pozdních večerů od předjaří do
léta.
V jídelníčku koroptví najdeme převážně traviny, jetel, semena i lístky plevelů a také hmyz, který je důležitý zejména pro koroptví
kuřátka. V zimě se často ukrývá potrava koroptví hluboko pod sněhem a koroptve se k ní musí obtížně prohrabávat. Pokud dojde k
částečné oblevě a následnému mrznutí, vytvoří se na povrchu sněhu ledový krunýř, přes něhož se koroptve k potravě nedostanou,
strádají hladem a houfně hynou.
Koroptvičky svůj život tráví výhradně na zemi. Létají jen při potřebě
překonání větších vzdáleností (většinou max. stovky metrů) a při
vyplašení. Let je krátký, přímý, nízký a hlučný. Střídá se při něm rychlé
mávání křídel s klouzavým letem. Hejnko má tendenci odlétat společně
jedním směrem. U nás je koroptev vysloveně stálá a největší přesuny od
hnízdiště nepřesahují několik kilometrů.
Hnízdí na zemi v polích a lukách, na mezích, stráních, na okraji polních
cest a v zaplevelených plochách kolem železnice. Hnízdění probíhá 1x
ročně v období od konce března do června. Do stébly a listím vystlaného
důlku snáší 12 - 20 olivově zelených nebo hnědavě zbarvených vajíček.
Následná inkubace trvá 24 - 25 dní. Mláďata opouští hnízdo do 24 hodin
po vylíhnutí a po 13 - 14 dnech jsou schopna létat. Rodiče s mláďaty se
s oblibou vyhřívají na jarním slunci. Koroptve dospívají ve stáří 4 měsíců.
Koroptví kohoutek žije s jednou slepičkou ve věrném svazku a společně se
starají o svá mláďata. V případě potřeby dokáže sameček samičku při výchově mláďat plně nahradit. Každý pár má vymezeno své
teritorium, které kohoutek urputně brání od období tzv. rozštipování hejnek (přelom února a března) až do léta. Začátkem podzimu jsou
již vytvořena hejnka (většinou 5 - 20 jedinců), která spolu přečkávají zimu až do předjaří. Hejnka jsou tvořena rodiči, mláďaty a popř. i
nespárovanými jedinci a páry bez mláďat. Chladné noci přečkává hejnko na chráněném místě, kde se koroptve přitulí k sobě v
takzvaných dýchánkách. Zahrabávají se i do sněhu a často se sněhem nechají zcela zavát. Koroptev polní je velmi ostražitý pták,
jehož není vždy jednoduché spatřit. Když cítí nebezpečí, znehybní nebo rychle odběhne do úkrytu, popř. hlasitě poodletí.
Zdroj: www.koroptvičky.cz

POČASÍ V ROCE 2009
(DLE ZÁZNAMŮ METEOROLOGICKÉ STANICE V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ)
Rok 2009 byl rok s průměrnou roční teplotou 8,5 ºC, což je výrazně nad
normálem, a sice o +1,2 ºC. Průměrná roční teplota byla pátá nejvyšší od roku
1934. V roce 2009 bylo 9 měsíců s nadnormální teplotou a 3 měsíce
s podnormální teplotou (leden, červen a říjen) Vodní srážky byly o 85 mm nad
normálem, ale extrémně suchý byl měsíc duben, kdy spadlo jen 2,4 mm
srážek. Duben byl vůbec výjimečným měsícem. Jeho průměrná teplota 12 ºC
byla nejvyšší od roku 1935. Všech 30 dnů dubna bylo nadprůměrně teplých,
což ještě za 75 let měření na stanici nebylo zaznamenáno. Průměrná teplota
ve vegetačním období dubna až října činila 14,3 ºC, což je značně nad
normálem, a také vodní srážky za toto období byly nadnormální – 474 mm.
Sněhová pokrývka byla v lednu 28 dní a v únoru 23 dnů. Silný náraz zimy
překvapil 16. října, kdy byly 4 dny s vrstvou sněhu až 25 cm, ale pak nastal
teplý listopad a prosinec. V roce 2009 bylo 39 dnů ledových, 89 dnů
mrazivých, 37 dnů letních a 8 dnů tropických.

Stříbrné Hory

Z VÝROČNÍ ZPRÁVY POLICIE ČR O TRESTNÉ ČINNOSTI V OBCI POHLED V ROCE 2009
V roce 2009 bylo v Pohledu řešeno PČR obvodním oddělením Přibyslav celkem 7 případů.
Neznámý pachatel v době od 25. 1. 2009 do 6. 2. 2009 vypáčil okenici na okně chaty e.č. 8 v k.o. Pohled, poté rozbil
skleněnou výplň okna, vlezl do chaty a odcizil zde 2 nafukovací matrace na spaní. Chatu opustil příchozí cestou. Dále se
pokusil vypáčit okenici na okně a vstupní dveře u rekreační chaty e.č. 4 v k.o. Stříbrné Hory, která stojí o 100 metrů výše
proti proudu řeky Sázavy. Toto se mu však nepodařilo a do chaty se nedostal. Způsobil pouze škodu 6200 Kč na dveřích
a okenici.
Neznámý pachatel v době od 14. 3. 2009 do 18. 3. 2009 vypáčil okenici na okně rekreační chaty e.č. 8 v k.o. Pohled,
poté rozbil skleněnou výplň okna a vnikl dovnitř chaty, kterou celou prohledal, ale nic neodcizil. Dále vypáčil vnější
dřevěné dveře na balkoně rekreační chaty e.č. 6 v k.o. Pohled, která stojí ve vzdálenosti 100 metrů po proudu řeky
Sázavy od chaty č. 8. Rozbil skleněnou výplň vnitřních dveří a vnikl do chaty. Chatu prohledal, ale ani zde nic neodcizil a
chatu opustil příchozí cestou. Pachatel způsobil škodu 4000 Kč.
Neznámý pachatel v době od 16. 4. 2009 22.30 hod. do 17. 4. 2009 4.30 hod. nezjištěným způsobem překonal visací
zámek, kterým byl uzamčen plechový záklop do sklepního prostoru restaurace Pod Klenbou v obci Pohled. Pachatel
vnikl do sklepního prostoru, kde odtlačil neuzamčenou ocelovou mříž a ze sklepního prostoru pod hostincem odcizil dva
prázdné nerezové sudy o obsahu 50 l. Na obou sudech a odcizeném visacím zámku vznikla škoda 2050 Kč.
Neznámý pachatel v době od 26. 7. 2009 do 19. 8. 2009 nezjištěným způsobem překonal visací zámek u mříže
vchodových dveří rekreační chaty e.č. 6 v katastru obce Pohled, dále vypáčil vchodové dřevěné dveře, vnikl dovnitř, kde
vypáčil další vnitřní dveře, celou chatu prohledal a odcizil benzinovou zahradní sekačku, benzinový křovinořez,dva
plastové kanystry, batoh, stan, spací pytel, dvě plynové bomby, jednoplotýnkový a dvouplotýnkový vařič, přepravku
s nářadím, karton piva a různé utěrky a houbičky na nádobí. Celkem způsobil škodu ve výši 17 444.
Neznámý pachatel v době od 1. 5. 2009 do 14. 9. 2009 v železniční stanici Pohled odcizil 7 kusů oddělovacích traf
z osvětlovacích sloupů, čímž způsobil škodu 15 000 Kč.
Neznámý pachatel v době od 19. 9. 2009 do 21. 9. 2009 v podniku Českomoravský štěrk a.s., provozovna Pohled
nezjištěným nástrojem odstřihl a odcizil 80 metrů měděného kabelu sloužícího k napájení a ovládání čerpadel v prostoru
4. a 5. táže. Poškozené firmě způsobil škodu ve výši 15 000 Kč.
Neznámý pachatel v době od 29. 9. 2009 do 1. 10. 2009 vnikl do rekreační chaty v obci Rouštány a to tak, že rozbil
skleněnou výplň okna vedoucího do kuchyně. Dále pak pronikl do garáže umístěné pod obytnou částí chalupy a odcizil
zde věci v hodnotě 21 390 Kč.
--Dne 31.1.2010 bylo v 02:40 hodin oznámeno na linku 158 Policie ČR, že došlo v obci Stříbrné Hory k vloupání do
autobusu, který měl odvézt návštěvníky Sokolského plesu zpět do Pohledu. Po příjezdu na místo bylo hlídkou obvodního
oddělení Přibyslav zjištěno, že dosud neznámý pachatel či pachatelé za užití násilí vnikli do zaparkovaného autobusu,
který nastartovali a dále vypustili obě přední pneumatiky. Toto jednání bylo kvalifikováno jako trestný čin neoprávněné
užívání cizí věci ve stádiu pokusu dle paragrafového znění trestního zákoníku. Opravou vypuštěných pneumatik a
následnými dalšími náklady vznikla škoda majiteli autobusu, a to Technickým službám Havlíčkův Brod, ve výši cca 4000,Kč. Do současné doby se pachatele nepodařilo zjistit.

ZAPOJTE SE DO AKCE „ČISTÁ VYSOČINA“
Druhý ročník akce „Čistá Vysočina“ bude probíhat
16. 4. - 22. 4. 2010
Do připravované aktivity se mohou zapojit všichni,
kdo chtějí přispět k lepšímu a čistějšímu životnímu
prostředí v našem kraji.
Projekt „Čistá Vysočina“ podpoří také autobusoví
dopravci. Účastníci budou moci, po předložení
speciálního průkazu, využít bezplatné dopravy na
místo sběru odpadků a zpět, a to v rámci běžné
linkové autobusové dopravy.
Pracovní pomůcky jako pytle a reflexní vesty budou
účastníkům poskytnuty bezplatně v rámci projektu
Vysočina 21. V obci Pohled bude prováděn úklid
podél silnic v katastru obce. Zájemci se mohou
hlásit prostřednictvím sdružení, ve kterém jsou
organizováni nebo i jednotlivě u starosty na
obecním úřadu v Pohledu.
Úklidem veřejného prostranství a přírody na
Vysočině přispějete nejen lepšímu životnímu
prostředí, ale také k lepšímu životu nás všech.

Pozvánka
na

PROMÍTÁNÍ POHLEDNIC

Široké veřejnosti se nabízí možnost prohlédnout si

sbírku více než 200 pohlednic
s motivem Pohledu a sv. Anny.
Kdy? 9. dubna od 18.oo hodin
Kde? V klubovně hasičské zbrojnice.
Projekci pohlednic doplní průvodním
slovem
Josef Pokorný
a Martina Bořilová

POHLEDSKÉ MORDY
Historické téma v tomto vydání Pohledských listů bude nikoli populárně-naučné, ale spíše bizarní až
bulvární, ba přímo kriminální. Podíváme se totiž na tři případy velmi starých vražd spáchaných
v Pohledu v druhé polovině 20. let 20. století. O těchto otřesných událostech informoval dosti
otevřeně a barvitě tehdejší tisk, z něhož budeme citovat doslovně.
Nutno podotknout, že v Pohledu se od roku 1921 nacházela četnická stanice v čele s vrchním
strážmistrem Cukrem, strážmistrem Malým a strážmistrem Weberem. O těchto osobách a jejich
přímém zásahu v jednom z případů se můžete dočíst v druhém článku. Četnická stanice fungovala
až do roku 1939, kdy byl zřízen Protektorát Čechy a Morava. Žádné bližší informace však Pamětní
kniha neuvádí.
A nyní již zazní Hlasy z Posázaví…
Hlasy z Posázaví z 24. června 1927, č. 34:
„Dne 19. června 1927 nalezena byla v řece Sázavě v Pohledu mrtvola hezké dívky 19leté Jakešové
z Pohledu. Všechny okolnosti nasvědčovaly tomu, že Jakešová nespáchala sebevraždu, ale že byla
vhozena násilným způsobem do řeky. Předpoklady ty ukázaly se správnými, neboť blíže mrtvoly
dívčiny byla nalezena mrtvola jejího milence 23letého sedláře Čejky. Soudní komise zjistila, že tu jde
o sebevraždu milenců. Čejka vylákal milenku za obec, vhodil ji do řeky, sám pak za ní do řeky skočil
a držel její hlavu tak dlouho pod vodou, až dívka nejevila žádné známky života. Sám však neměl tolik
odvahy, aby se touže smrtí sprovodil ze světa, a proto se oběsil. Komise zjistila, že Čejkův oblek byl
vodou prosáklý, což mluví pro správný předpoklad v tomto směru. Příčinou byla nešťastná láska.
Rodiče Jakešové nepřáli poměru, který s Čejkou po delší dobu udržovala, a proto oba milenci, kteří
jinak těšili se nejlepší pověsti, odhodlali se k sebevraždě.“ Dle výpovědí pamětníků „Čejka prý byl
dobrý plavec, a proto se nemohl společně utopit, a tak odešel do své sedlářské dílny v domě čp. 80,
kde se oběsil.“
Hlasy z Posázaví z 23. prosince 1927, č. 8:
„Rodinná tragédie. Obyvatelstvo městečka Pohledu bylo v minulých dnech nemálo vzrušeno
tragickou událostí, která se odehrála nedaleko Pohledu. Dne 14. prosince t.r. přijel do Pohledu R u d
o l f O s o b a , býv. obchodník v Přelouči, který bydlel až doposud v Pardubicích. Přijel se svou
manželkou Marií a se svými dvěma syny, 19letým Rudolfem a 15letým Karlem. V Pohledu ubytovali
se v hostinci p. Pařila. Odpoledne všichni čtyři odešli z hostince a vrátili se tam o 4. hod. odpol. Ve
zvláštním pokojíku, který jim p. Pařil propůjčil, konali pak jakousi rodinnou poradu. O 7. hodině
večerní odebrali se pak do pokojíku, který jim p. Pařil ke spaní určil. – Druhého dne (15. t. m.) odešel
Rudolf Osoba se svým synem Rudolfem do lesa u Sv. Anny a za nimi pak ubírala se manželka
Osobova se synem Karlem. Mezi kostelem Sv. Anny a kapličkou střelil pak Rudolf Osoba svého syna
ranou z revolveru, při čemž projektil vnikl do hlavy za levým uchem. Mrtvolu svého syna zatáhl pak
Osoba s veřejné cesty na okraj lesa. To zpozoroval hajný v. v. p. Frant. Stránský, který se tudy ubíral
a tázal se Osoby, co se to vlastně stalo. Osoba na to odvětil. že jeho syn chtěl jeti do Přibyslavě a
tady prý se na lavičce zastřelil. Stránský usoudiv, že údaje Osobovy jsou nesprávné, vytáhl svůj
revolver a donutil Rudolfa Osobu, aby šel s ním k hostinci u Sv. Anny, kde doufal zastihnouti
strážmistra E. Malého, v témže hostinci na dovolené meškajícího, ale nenalezl ho tam. Toho
okamžiku použil R. Osoba a uprchl po cestě směrem k Pohledu. Pan Stránský ho pronásledoval a při
tom zpozoroval, že v lese nedaleko Grégrovy villy setkal se R. Osoba se svou manželkou a se svým
mladším synem, kteří na něho čekali. Pak všichni tři prchali po cestě k Pohledu. Na pokřik p.
Stránského, že u Sv. Anny stala se vražda, oddělil se Karel Osoba od svých rodičů a utíkal přes pole
ke státní silnici směrem k Něm. Brodu. – Rudolf Osoba a jeho manželka prchali dále k Pohledu, ale
asi 50 kroků od Grégrovy villy odbočili do pole a utíkali na vrch zvaný „Kalvarie“, kdež zrakům p.
Stránského v lese zmizeli. Po chvilce však slyšel p. Stránský z tohoto lesa výstřel. Pan Stránský, jenž
byl již značně unaven, doběhl ještě k prvním domkům obce Pohledu, kdež o tom, co se sběhlo,
vyrozuměl zedníka Jana Höfra, který pak vše oznámil na četnické stanici v Pohledu. Na to ihned
odebral se vrch. strážmistr Cukr se strážmistrem Weberem na místa p. Stránským označená a tu
nalezli na „Kalvarii“ mrtvolu Marie Osobové a u kapličky u Sv. Anny mrtvolu Rudolfa Osoby ml. Při
dalším pátrání po Rudolfu Osobovi zpozoroval vrch. strážmistr Cukr a strážmistr Weber v lese na

stráni u Pohledu Rudolfa Osobu, který vida, že je jimi pronásledován, prchal k Pohledu, kdež se
poblíže kostela sám zastřelil. Pak pomocí polic. psa „Cesara“ na telefonickou žádost sem
strážmistrem Hrádkem přivedeného pátráno po zmizelém mladším synovi, který však prchal k Něm.
Brodu, kdež byl policií zadržen. Pak byl podroben četn. nadporučíkem p. V. Brabcem výslechu, při
kterém udal, že otec měl v Přelouči obchod, ve kterém se mu vedlo bídně. Chtěl si opatřiti peníze
u svých příbuzných v České Bělé, odkud pochází. Vyprávěl dále, že když spatřil zbraň v rukou svého
otce, uprchl, poněvadž se obával, že otec i jeho chce usmrtiti. Na telefonické vyzvání okres. soudu
v Něm. Brodě byly všechny tři mrtvoly obecním úřadem v Pohledu dopraveny do márnice tamějšího
hřbitova. Dne 16. t. m. dostalil se do Pohledu obv. lékař p. dr. Záruba, který konstatoval po prohlídce
mrtvol, že smrt u všech tří zastřelených nastala okamžitě. – Dle sdělení četnické stanice
v Německém Brodě byl Rudolf Osoba starší stíhán pro zločin zpronevěry a to asi bylo také příčinou,
že došlo k této rodinné tragedii. Dodati dlužno, že starší jeho syn Rudolf byl žákem obchodní školy
v Pardubicích. – Rozumí se, že tato rodinná tragedie vzrušila celou naši krajinu. Zprávy, které o ní se
dostaly do denních listů, jsou však většinou nesprávné a na mylných informacích spočívající. –
„Národní Listy“ kupř. psaly, že Osoba, byl obchodníkem v Přelouči u Něm. Brodu a že Pohled je
u Čáslavě a Bělá také.“
Hlasy z Posázaví z 11. října 1929, č. 50:
„Zavraždil svou milou. (Porotní přelíčení u krajského soudu v Kutné Hoře dne 2. října 1929.) Na lavici
obžalovaných sedí František Augustin, kovářský pomocník, nar. dne 27. listopadu r. 1906, jsa
žalován ze zločinu vraždy dokonané (§ 134, a 135) a ze zločinu svádění k vyhnání plodu (§ 9, a
144.). […] Obžalovaný se k činu přiznává. V předběžném vyšetřování se rovněž ke všemu přiznal.
V poslední době pracoval v Pohledu u Něm. Brodu. Tam si učinil známost s Marií Neubauerovou:
sedmnáctiletou dcerou zahradnického dělníka. V době té měl ještě jednu milenku, s níž měl synáčka.
K otcovství se znal a slíbil na úřadě pojmouti Marii Soukupovou ze Stříkova u Král. Městce za ženu.
Když Marie Neubauerová se mu svěřila, že se cítí matkou, nabádal ji, aby se pokusila o vyhnání
tohoto plodu lásky. Neubauerová odepřela. Dle všeho Augustin ještě později k činu tomu ji nabádal –
a zase bez výsledku. Večer dne 25. března 1929 doprovázel Augustin svou milou k domku jejích
rodičů na konci obce Pohledu. Bylo asi po 9. hod. Matka Neubauerová zaslechla jejich hlasy před
domkem a vyšla, aby pobídla dceru, aby již šla domů. Oba ji ujistili, že se tak stane. Za chvíli uslyšela
matka, která si zase byla ulehla, venku nějakou temnou ránu. Pospíchala ven. V síni již potkala
potácející se dceru. Zachytila krvácející a vedla ji do světnice, kde se děvče zhroutilo k zemi a
v krátku zemřelo. Probuzený otec pospíchal na četnickou stanici. Pokus o zachránění zraněné byl
marný. Augustin uprchl a byl teprve asi po 10 dnech zatčen v rodině své první milenky, kam se
odebral. Tam ničeho neřekl. Již při zatčení učinil podrobné doznání, které poději několikráte
opakoval. Před domkem nabádal asi svou milou k odstranění plodu a když odepřela, vytáhl z kapsy
ostře broušený nůž, kterým prudce bodl děvče do levé strany krku. Po bodnutí ještě nožem trhl, čímž
povstala řezná rána 6 cm dlouhá, kterou přeříznuta byla hlavní krční tepna, následkem čehož děvče
vykrvácelo. Obviněný vše klidně vyličuje. Při výslechu doznává, že si chtěl vzíti Soukupovou, které i
při nové své známosti dopisoval a s ní se občas stýkal. Státní zástupce přesvědčivě a věcně
odůvodnil obžalobu, kterou též v replice proti obhajobě p. obhájce JUDr. Fr. Beneše zastával. Pan
obhájce vystihl v obhajobě vše, čím mohl klientu svému pomoci. Po resumé p. předsedově radí se
pp. porotci jen krátkou dobu a výsledek jejich porady jest: Na první hlavní otázku, týkající se vraždy,
přisvědčují 9 hlasy, na 2. hlavní otázku (nabádání k vyhnání plodu) přisvědčují 12 hlasy a týmž
počtem hlasů přisvědčují, že vše stalo se z pohnutek nízkých a nečestných. Po tomto výsledku
nedošlo již k hlasování o otázkách, které soud dodatečně k žádosti p. obhájce byl k původně
podaným připojil a které jednaly o zločinu zabití. Na základě výroku poroty byl vynesen rozsudek,
jímž Frant. Augustin uznán vinným zločinem nedokonaného nabádání k vypuzení plodu a byl
odsouzen k trestu smrti dle § 136.“

