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Vážení občané,
Již dva a půl roku se snaží zastupitelstvo obce vyřešit prodejem obecního majetku – areálu zámku a
rozestavěné budovy - problém vyrovnání dlužné částky poskytnuté z rozpočtu ČR na výstavbu základní
školy. Za tuto dobu se na realitní kancelář, která obec zastupuje, obrátilo dvanáct zájemců se žádostí o
prohlídku zámku a jednalo o koupi nemovitosti. Přibližně stejný byl i počet zájemců, kteří po prověření a
zvážení svých podnikatelských záměrů již dále v jednání nepokračovali. V současné době není žádný vážný
zájemce. O rozestavěnou budovu školy se za tu dobu vážněji zajímalo pět zájemců, ale momentálně nejsou
vedena žádná jednání.
K případným spekulacím o tom, že nemovitosti jsou již prodány, si dovoluji upozornit na § 85 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích. Z uvedeného zákona vyplývá, že rozhodování v majetkoprávních úkonech přísluší
pouze zastupitelstvu obce a děje se tak na veřejném zasedání.
Starosta

INFOKOUTEK
ANEB CO SE CHYSTÁ V NEJBLIŢŠÍM OBDOBÍ
Sdruţení rodičů a přátel dětí pořádá v sobotu 20. 9. zájezd do
perníkové chaloupky v Pardubicích a do hřebčína ve
Slatiňanech.
Na měsíc říjen chystá sdruţení pro děti dopravní soutěţ,
v listopadu tradiční Putování za světýlkem a na prosinec
Mikulášskou besídku.
Moštování bude zahájeno v sobotu 20. září. Moštovat se bude
kaţdou sobotu od 7. 00 hod.
Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven vedle
obecního úřadu ve čtvrtek 25. 9. od 9.00 hod. a odvezen v pátek
26. 9. ve 13.00 hod. Do tohoto kontejneru patří nábytek,
matrace, koberce, linolea, textilie, boty, lyţe, sáňky, boby, kola,
dveře, wc, umyvadla,keramika a podobný odpad. Nepatří sem
stavební suť, nebezpečné odpady, autosedačky, kartony, igelity
z malování nebo odpad, který patří do klasické popelnice.

Výlet na kolech můţete absolvovat společně se SRDP v neděli
28. září. Více uvnitř čísla.

Zahrádkáři pořádají 11. října zájezd na Floru Olomouc.
národní výstava ovoce, zeleniny a školkařských výpěstků
spojená s Podzimními zahradnickými trhy květin, ovoce,
zeleniny, okrasných a ovocných dřevin, zahradnického
sortimentu, pomůcek a potřeb pro zahradníky a zahrádkáře
a festivalem gastronomie a nápojů OLIMA.
Nebezpečný odpad můţete odevzdat při svozu v pondělí 13.
října od 15.00 do 15. 30 hod. před obecním úřadem.
Mezi nebezpečné odpady patří nepouţité léky, zářivky a
výbojky, baterie, akumulátory,barvy, lepidla, oleje, včetně nádob,
které jsou jimi znečištěné, ledničky, televize, počítače, apod.
Tradiční výlov simtanského rybníka spojený s prodejem kaprů
proběhne 18. října.
Myslivecké sdruţení zve na „Poslední leč“ v sobotu 6. prosince.
Pozvánku najdete uvnitř čísla.

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
Od posledního vydání našeho zpravodaje se konala 2 veřejná zasedání zastupitelstva obce. Na tomto místě uvádíme nejdůleţitější
projednávané body. Úplné zápisy a usnesení jsou k nahlédnutí na obecním úřadu.
Ze zasedání 19. června:














Prvních 5 projednávaných bodů se týkalo nadcházející pouti. Aby mohla být pouť zajištěna, bylo nutné uzavřít podnájemní smlouvu mezi obcí
Pohled a LD Štoky. Obec touto smlouvou najímá pozemky na poutním místě na dobu od 14. 7. 2008 – 31. 7. 2008. Dále byly projednány ţádosti
provozovatelů atrakcí a stánků o nájem poutního místa. Nájmy byly uzavřeny za stejných podmínek jako v loňském roce, tzn. 25 000 Kč od
kaţdého z obou pronajímatelů. O pronájem zámku poţádal svaz zahrádkářů z důvodů uspořádání výstavy. Nájem byl schválen bezúplatně.
Posledním bodem týkajícím se pouti byl pronájem pozemku p.č. 40 u zámku a nádvoří za účelem uspořádání tanečních zábav a divadelního
představení pro děti. Tady bylo nájemné stanoveno na 4 509 Kč.
ZO schválilo ţádost p. J. L ze dne 18.2.2008. o prodej pozemku p.č. 638, výměra 488 m 2, ostatní plocha, v k.ú. Pohled, z vlastnictví obce.
Pozemek, původně stará cesta nyní obklopená pozemky ţadatele, je neoplocený a obec jej neuţívá. ZO stanovilo prodejní cenu na 7 320,- Kč,
kupující uhradí náklady na sepsání smlouvy a vklad do katastru nemovitostí.
ZO projednávalo záměr obce získat do vlastnictví obce 2 pozemky. Prvním z nich je pozemek p.č. 103/6, výměra 126 m 2, ostatní plocha, v k.ú.
Pohled, který je v majetku ČR - Pozemkového fondu. Pozemek se nachází v ulici k bytovkám, je v něm uloţeno veřejné osvětlení, kanalizace a
projektováno uloţení vodovodu. Pozemek bude moţné získat bezúplatně. Druhý pozemek bude muset obec zaplatit. Jedná se o p.č. 276/12,
výměra 160 m2, trvalý travní porost, v k.ú. Pohled. Pozemek se nachází v průmyslové zóně u nádraţí, obec jej má pronajatý od ČR Pozemkového fondu a okolní pozemky jsou ve vlastnictví obce.
ZO projednalo koncept darovací smlouvy mezi Vysočinou se sídlem v Jihlavě a obcí Pohled. Obec Pohled přijímá darem pozemek p.č. 691/7,
výměra 2052 m2, ostatní plocha, v k.ú. Pohled, (vytvořený GP č. 383-1425/2007). Obec o pozemek (část místní komunikace k nádraţí) poţádala
a zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením ze dne 13. 5. 2008 schválilo darování pozemku.
Zastupitelé vzali na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007. Přezkoumání provedli kontroloři Krajského úřadu
Vysočina 20. 3. 2008. Při přezkoumání nebyly zjištěny ţádné chyby a nedostatky. Zpráva byla zveřejněna od 2. 5. - 9. 6. 2008 na úředních
deskách obce.
Byl projednán závěrečný účet obce Pohled za rok 2007 a schválen bez výhrad. Příjmy 7 820 104,20 Kč, výdaje 6 255 807,54 Kč. Zisk
1 564 296,66 Kč. Závěrečný účet byl zveřejněn od 2.5. - 9. 6. 2008 na úředních deskách obce. Dále zastupitelé projednali rozpočtová opatření č
1/08 a 2/08. Příjmy se navyšují o 398 400 Kč, Výdaje byly navýšeny o 405 500 Kč. Navýšení příjmů vzniklo především zvýšením daňových příjmů,
prodejem podílu na hájovně v Dobroníně, prodejem havarovaného auta a náhrady za něj. Navýšení výdajů je způsobeno výdaji na nákup
automobilu, opravu pomníku I. světové války.
Zastupitelstvo schválilo záměr nákupu protipovodňových pytlů, které by se distribuovaly na místo určení v případě povodně nebo prudkých
přívalových dešťů. Protipovodňový pytel je dvoukomorový, z PVC, délka 80 cm, šířka 60 cm, průměr komory 12 cm, po naplnění hmotnost 25 kg,
cena 1 ks 21.50 Kč. Bude pořízeno 100 ks pytlů, které budou naplněny a připraveny k pouţití.

Ze zasedání 4. září:














ZO schválilo Opatření obecné povahy č. 1/2008, kterým se vydává Změna č.2 Územního plánu obce Pohled. Dne 20. 8. bylo veřejné projednání
navrhovaných změn, ale nikdo z veřejnosti nevznesl ţádné připomínky. Změn je celkem 9, jedna změna se týká změny určení soukromého
pozemku a je pořizována na ţádost vlastníka pozemku, ostatní změny jsou pořizovány na základě poţadavků obce z důvodu rozvojových
záměrů.
Dalších 5 projednávaných bodů se týkalo stavby obchvatu „I/34 Rouštany-Pohled“. Bylo projednáno a schváleno závazné prohlášení, ţe obec do
tří měsíců od doručení písemné výzvy ŘSD Jihlava převezme do svého vlastnictví stavební objekty vzniklé při stavbě I/34 Rouštany-Pohled.
Jedná se o související polní cesty, příjezd k pile, chodník na zastávku, nástupiště a místní komunikace v Rouštanech, vegetační úpravy a
rekultivace. Dále byla schválena budoucí darovací smlouva na objekty vzniklé v souvislosti se stavbou obchvatu. Jedná se o tyto objekty:
Převedení úseku silnice I/34 od napojení silnice III/03422 na Böhmův kopec a úseku od křiţovatky silnic 1/34 a 1/19 aţ k napojení stávající silnice
na nově budovanou. Oba úseky budou obci darovány po realizaci stavby. ZO rovněţ vydalo souhlas s napojením polních cest, které jsou součástí
stavby, na pozemky obce u sjezdu na samotu u Neuwirthů, vlevo i vpravo od hlavní silnice. V Rouštanech budou kvůli nové silnici vykáceny
stromy na pozemku ve vlastnictví obce. Dne 18. 8. 2008 byla na OÚ doručena ţádost ŘSD Jihlava, o rozhodnutí, zda si obec ponechá pokácené
porosty nebo je odprodá ŘSD Jihlava. Záměr prodeje byl vyvěšen na úředních deskách a nikdo jiný o koupi porostů neprojevil zájem. Proto
zastupitelstvo navrhuje porosty prodat za cenu 141 577 Kč ŘSD Jihlava. Další část pokácených porostů není ve výhradním vlastnictví obce, ale
ve spoluvlastnictví měst a obcí, kde má obec Pohled podíl 18/838 . Podíl obce bude činit 1 523 Kč. Ceny jsou stanoveny dle znaleckých posudků.
V souvislosti se stavbou obchvatu „I/34 Rouštany-Pohled“ musely být projednány i dvě ţádosti o souhlas se zřízením věcného břemene. Kvůli
stavbě obchvatu budou totiţ muset být přeloţeny části plynovodu a optické a metalické sítě na pozemky ve vlastnictví obce. Zastupitelé
odsouhlasili uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností VČP Net, s.r.o. Hradec Králové a společností
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Společnost Českomoravský štěrk, a.s. daruje v letošním roce obci 400 000 Kč na účely poţární ochrany. Společnost se zároveň smluvně
zavázala, ţe poskytne částku 1 300 000 Kč na opravu veřejné komunikace v ulici Nad tratí. Firma poskytne tento dar obci do 60 dnů ode dne
nabytí právní moci stavebního povolení, ne však dříve neţ 1. 1. 2010. Starosta obce seznámil přítomné s prohlášením ze dne 22. 8. 2008, ve
kterém společnost ČMŠ, a.s. Mokrá prohlašuje, ţe jako provozovatel kamenolomu v obci Pohled potvrzuje realizační záměr investice v roce 2009
spočívající v opravě vnitropodnikové komunikace ve výši 800 000 Kč. Kamenolomu se týkal i další projednávaný bod – nájemní smlouva na
pozemky nově zapsané do vlastnictví obce. Jedná se o pozemky p.č. 683/3, p.č. 683/6 st. 357/2 v k.ú. Pohled a p.č. 363 v k.ú. Simtany. Celkem
se pronajímá 1 120 m2, coţ činí pro obec příjem 22 400 Kč ročně.
Dne 1. 9. 2008 došla na OÚ ţádost firmy Osiva, a.s., Havl. Brod o uzavření dvou nových nájemních smluv na zemědělské pozemky ve
vlastnictví obce obhospodařované touto firmou. ZO schválilo nájemní smlouvu na 5 let na pozemky určené územním plánem obce k zastavění
stavbami (výměra 2,8565 ha), nájem bude 1 000 Kč/ha a nájemní smlouvu na 10 let na pozemky mimo zastavitelnou část obce (výměra 3,9758
ha), nájem 1 500 Kč/ha. Celkové nájemné za obě smlouvy bude 8 820 Kč ročně, coţ je přibliţně dvojnásobek dosavadní placené částky.
ZO schválilo ţádost pí M.F. z Havl. Brodu o prodej pozemku p.č. 615/3 o výměře 82 m2, zahrada v k.ú. Pohled z vlastnictví obce. Rovněţ byla
schválena ţádost p. J.B. z Pohledu o prodej pozemku p.č. 620/106 o výměře 12 m2, ostatní plocha v k.ú. Pohled. Oba pozemky jsou dlouhodobě
zaploceny a budou odprodány za cenu 30 Kč/ m2, přičemţ kupující hradí náklady na sepsání smlouvy a vklad do Katastru nemovitostí.
ZO schválilo záměry na získání nových pozemků do vlastnictví obce. První záměr se týká pozemku p.č. 545, výměra 854 m 2 ost. plocha v k.ú.
Pohled. Na pozemku v Rouštanech je umístěna autobusová čekárna a studna. Obec má zájem získat tento pozemek, protoţe při stavbě obchvatu
Rouštan bude nutno napojit přes tento pozemek veřejné osvětlení. Pozemek chce získat obec od ČR – Státního statku Jeneč za cenu dle
znaleckého posudku. Druhý záměr se týká pozemků nad rybníkem „Jeliňák“ mezi budoucí zástavbou a cestou k Polzerům. (p.č 310/2, 311,314/8
a 308/1 v k.ú. Pohled). Pozemky jsou potřebné k realizaci budoucí zástavby a obec je chce získat bezúplatně od ČR – Pozemkového fondu.
Plnění rozpočtu se během roku zpřesňuje rozpočtovými opatřeními. ZO schválilo rozpočtová opatřeni č. 3/08. Příjmy se navyšují o 8 700 Kč,
výdaje se navyšují o 172 300 Kč. Největší částku ve výdajích tvoří výdaje na opravu komunikace k Polzerům. Rozdíl bude financován z výsledku
hospodaření roku 2007.

ZLODĚJI U SV. ANNY
V době od 09:00 hod., dne 4. 8. 2008 do
18:00 hod. dne 5. 8. 2008, došlo k
vloupání do kostelíku Sv. Anny u Pohledu.
Neznámý pachatel překonal visací zámek
na mříţi a z oltáře odcizil dřevěnou sochu
anděla ze 17. století. Při krádeţi ještě další
sochu rozbil. Jednalo se o sádrovou sochu
Pany Marie. Škoda byla vyčíslena na cca.
354.000,- Kč.

a javor poblíţ rozestavěné školy a javor
v Simtanech. Tam byl pádem ulomené
větve poškozen vedle stojící domek.
Pařezy po odklizených troskách stromů by
měly být varováním občanům, aby se při
větném počasí vyvarovali pohybu pod
starými velikány.

Na dětském hřišti v Pohledu i v Simtanech
byly nainstalovány tabule na kreslení.

volební komise šestičlenná a zapisovatelem určil starosta obce Daniela
Mišuru. Volební místnost bude na
obvyklém místě na obecním úřadu.
Kandidátní listinu podalo na Vysočině 14
politických stran a hnutí. Kromě obvyklých
stran, kandidují i různá uskupení. Kaţdá
strana bude mít seznam svých kandidátů
vytištěn na zvláštním hlasovacím lístku.
Volič vybere jeden hlasovací lístek a ten
vhodí do volební schránky. Kandidátům se
pak přidělí mandát podle pořadí, v jakém
je strana nominovala. Chce-li volič
upřednostnit některého z kandidátů, kteří
jsou na konci kandidátní listiny (takoví by
se zřejmě do zastupitelstva nedostali),
musí ho zakrouţkovat. Takto můţe
zakrouţkovat pouze 4 kandidáty.

POŠTA NÁM ZATÍM ZŮSTANE

FILMAŘI OPĚT V POHLEDU

VYÚČTOVÁNÍ ANNENSKÉ POUTI
PŘÍJMY
pronájem poutního místa
pronájem pozemků - zámek
správní poplatek SDH
správní poplatek ČZS
správní poplatek zábava
Celkem příjmy
VÝDAJE
autobus ke sv. Anně
odvoz odpadu
uložení odpadu
chemické záchody
pronájem místa od LD
Celkem výdaje
Zisk

50000,0
4509,0
2586,5
2029,0
360,0
59484,5
-4524,0
-1371,5
-1437,0
-4403,0
-1000,0
-12735,5
46749,0

30. srpna zavítali do naší obce opět filmaři
z České televize Brno. Skoro celý den
trvalo filmování dokumentu pod vedením
reţiséra Rudolfa Chudoby. K potěše
šestičlenného natáčecího týmu panovalo
krásné počasí. Celý den se tým spolu
s moderátorem Ondřejem Havelkou a
dalšími účinkujícími proplétal zámkem a
parkem a natáčel různá místa z různých
pohledů. Velký dojem učinila na filmaře
naše
obecní
kronika
a
veškerá
dokumentace s ní spojená. Před odjezdem
poţádal starosta obce Ondřeje Havelku,
aby se podepsal do naší pamětní knihy.
Jeho zápis si spolu s dalšími fotografiemi
můţete prohlédnout i na obecním webu.
Pro ty, kteří se tam nemohou podívat,
uvádíme přepis věnování:

Děkuji za milou péči, kterou jste nám věnovali
při natáčení pořadu „Památky na prodej“.
Doufám, že tento díl padne na úrodnou půdu a
najde se bohulibý kupec, který tento krásný
zámek zvelebí. Držím palce.
Váš Ondřej Havelka.

STARÉ STROMY JSOU OKRASOU
I HROZBOU
Při bouřce v noci 12. července v 1 hodinu
v noci zasáhl blesk lípu v aleji před domem
Barákových. O síle blesku svědčily pruh
oloupané kůry o šířce 15 cm na dvou
rozštípnutých kosterních větvích a třísky
v okruhu desítek metrů. Blesk způsobil
škodu na soukromém majetku (rozbité
okno, vypálené televize, počítače), ale i na
majetku obce. Neopravitelně poškozena
byla 4 světla veřejného osvětlení (cca 12
tis. Kč), která byla vyměněna. Poškozeno
bylo i 6 reproduktorů místního rozhlasu.
Oprava stála 6 tis. Kč. V opravě je stále
ještě modul rozhlasové ústředny, kde
můţe škoda dosáhnout aţ 35 tis. Kč.
Zatím je zapůjčen náhradní modul, aby
rozhlas fungoval. Poškozená lípa byla
posouzena dendrologem, který ji, jako
ohroţující okolí, doporučil skácet. Na jejím
místě bude vysazena nová.
K dalším škodám na starých stromech
došlo 4. srpna kolem 13 hod. Neobvykle
silná, i kdyţ krátká větrná smršť zničila lípu

Dokument je součástí nového seriálu ČT
„Památky na prodej“. Zámek Pohled se
natáčel jako poslední z dílů, ale zařazen
k vysílání bude moţná dříve. O jeho
vysílání budou občané včas vyrozuměni.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
Prezident republiky vyhlásil volby do
zastupitelstev krajů na pátek 17. a sobotu
18. října. Budeme volit zastupitele do
samosprávy kraje Vysočina. V Pohledu je

Česká pošta, s.p. zveřejnila 1. září kvůli
značnému znepokojení občanů z menších
obcí seznam míst, kde uvaţuje o uzavření
kamenných budov poštovních úřadů. Jak
dále Česká pošta uvedla, jedná se o
seznam předběţný. S představiteli obcí,
kterých se rušení poboček týká, bude
jednat o alternativních řešeních problému
(společné sdílení nákladů…). Pohledu se
tato vlna rušení poboček s platností od
1. 1. 2009 nedotkne. Mezi „postiţenými“ je
celkem 21 obcí kraje Vysočina (z našeho
okresu Věţnice, Jeřišno, Kamenná Lhota,
Číhošť)
V souvislosti s poštou upozorňujeme na
změnu otvírací doby na poště v Pohledu.
Od 1. 10. bude pošta otevřena takto:
Po 7.00-9.00 14.00-15.30
Út 7.00-9.00
-----------St 7.00-9.00 14.00-15.30
Čt 7.00-9.00 14.00-15.30
Pá 7.00-9.00 14.00-15.30

REKONSTRUKCE CESTY
Na počátku září byla opravena cesta
k samotám u Polzerů. Komunikace dostala
nový asfaltový povrch. Okraje cesty uţ
byly značně zarostlé křovím. O jeho
odstranění se postarali, O. Polzer a J.
Sedlák. Rekonstrukce cesty byla umoţněna zejména přiznáním dotace z Fondu
Vysočiny. Celkové náklady na opravu
činily 369 tis. Kč, přičemţ dotace z Fondu
Vysočiny byla 150 tis. V polovině října
bude ještě provedena oprava části
komunikace v Simtanech, Tato oprava si
vyţádá 131 tis. Kč a z toho příspěvek
Kraje bude 59 024 Kč.

ZE ŢIVOTA SPOLKŮ A KLUBŮ
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ
Jak nám sdělil předseda mysliveckého sdruţení v Pohledu Josef Neuwirth, myslivci se v tuto dobu intenzivně věnují přikrmování zvěře,
především jadrným krmivem. Aby zvěř dobře přezimovala, musí vytvořit dostatečné mnoţství zásobního podkoţního tuku. Předseda
s uspokojením konstatoval, ţe zásluhou posledních dvou mírných zim se v honitbě pohledského sdruţení zvýšil stav drobné zvěře, tj.
koroptví a baţantů. Doufejme, ţe tento trend bude i dále pokračovat.
Všichni občané jsou velmi srdečně zvání na výlov simtanského rybníka 18. října. Při této příleţitosti budou samozřejmě ke koupi kapři
za cenu cca. 60 Kč za kilogram.

Myslivecké sdružení Pohled srdečně
zve na

POSLEDNÍ LEČ

6. prosince 2008
Kulturní dům ve Stříbrných Horách
K tanci a poslechu hraje skupina

TANDEM

Bohatá tombola a občerstvení
TJ SOKOL POHLED
26. července uspořádala Tělovýchovná jednota Sokol Pohled 18.
ročník turnaje Europapier cup v malé kopané. Letos se turnaje
zúčastnilo 22 kolektivů.
Druţstva byla rozlosována do 4 skupin, ve kterých se hrálo
systémem kaţdý s kaţdým. Vítězná druţstva ze skupin
postupovala přímo do čtvrtfinále a druţstva na 2. a 3. místech se
utkala o postup. Pak se jiţ hrálo systémem k. o. (to znamená, ţe
vítěz postupuje a druţstvo, které prohraje v turnaji končí).
Poraţení semifinalisté se utkali o třetí místo a vítězové o celkové
prvenství.
Konečné pořadí v turnaji: 1. Zeman HB
2. Vítězové
3. Masokombinát
4. Pohled
Malá kopaná se hraje na hřišti o rozměru 20 x 40 m
se čtyřmi hráči z každého týmu v poli a brankáři.
Střídá se „hokejovým způsobem“.
TJ Sokol Pohled děkuje hlavnímu sponzorovi Europapier –
Bohemia s. r. o. Praha a všem dalším sponzorům – Geodezie
Ledeč nad Sázavou, Stavebniny Hladík Pohled, Pivovar Rebel
Havlíčkův Brod, MAN – Česká Bělá, Havlíčkobrodská realitní
s. r. o.
Sokolům se podařilo do pouti dokončit přístavbu kabin. Finální
úpravy omítek byly dokončeny 22. 7. Rovněţ byly provedeny
úpravy chodníku před kabinami. Celkově se letos podařilo udělat
pořádný kus práce. Byly vyměněny všechny sprchy, ddokončeny
vnitřní i vnější upravy přístavku a kabin, v kabině hostí a na
chodbě byla poloţena nová dlaţba, vyměněny zámky u kabiny a
sprch hostí, rozvod rozhlasu a instalace časomíry. Investici si
vyţádala i oprava sekačky.
Pohled na nové kabiny stojí za vynaloţenou námahu.

TJ Sokol Pohled děkuje společnosti Českomoravský štěrk,
a.s., provozovna kamenolom Pohled za sponzorský dar
25 000 Kč na pořízení nové sady dresů pro žáky a dorost.
Dresy jsou v zelenobílé kombinaci s logem sponzorské firmy.

SOPTÍCI – PRÁZDNINOVÁ OHLÉDNUTÍ A CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ
Minulou sezónu jsme před prázdninami zakončili odpolednem
plným her s opékáním buřtíků. Potom si všichni uţívali
zaslouţených prázdnin a společně jsme se sešli zase aţ v srpnu.
V pátek 15. 8. 2008 jsme se vypravili na návštěvu tábora v Kališti
u Humpolce, která byla odměnou za celoroční snaţení a dobré
výkony na soutěţi. Táborníci pro nás měli připravenou módní
přehlídku a táborák a postavené tee-pee na přespání. Většina
dětí (zúčastnili se hlavně budoucí prvňáčci) spala ve stanu
poprvé v ţivotě, takţe to pro ně byl zajímavý a nezapomenutelný
záţitek. Na sobotní odpoledne jsme pro účastníky tábora
nachystali soutěţe s hasičskou tématikou. Sice jsme se probudili
do deštivého dne, ale počasí se na chvíli umoudřilo a hry měly
mezi dětmi velký úspěch.
V posledním prázdninovém týdnu jsme se sešli téměř v plném
počtu, abychom zahájili novou sezónu. Ta se od dvou předešlých
bude lišit v tom, ţe uţ nebudeme mít přípravku, ale dvě druţstva
kategorie mladších (kategorie 6 – 11 let), protoţe z předškoláků
se stali školáci.
V září a říjnu nás čeká náročná příprava na podzimní kolo hry
Plamen. Děti se budou muset naučit nebo zopakovat hodně věcí
na disciplíny, které prověří jejich znalosti, šikovnost i rychlost.
Jestli nám bude aspoň trochu přát počasí, tak se na podzim ještě
chystáme na celodenní výlet.
Doufáme, ţe právě začínající sezóna bude minimálně tak
úspěšná jako minulá a ţe i nadále budeme mít hodně příznivců a
fanoušků.

Český zahrádkářský svaz
Pohled
oznamuje zahájení

moštování
každou sobotu od 20. září
od 7 –12 hodin
cena: 1 Kč/l pro členy
3 Kč/l pro nečleny

VOLEJBALOVÝ TURNAJ
Dne 23. 8. 2008 se konal volejbalový turnaj „O pohár starostky
v Dlouhé Vsi“, kterého se poprvé zúčastnili i pohledští
volejbalisté.
Sešlo se celkem 7 druţstev z blízkého okolí, která byla
rozlosována mezi skupiny A a B. Z kaţdé skupiny postupovala
dvě nejlepší druţstva do boje o 1. – 3.místo. Postup si pohledští
vybojovali, ale zápas o třetí místo se jim vyhrát nepodařilo a
skončili na 4. místě.
Důleţitější neţ konečné umístění však byla příleţitost si zahrát
volejbal a příjemně tak strávit volný čas.

SLOVO MAJÍ PODNIKATELÉ
Tentokrát pohledská kadeřnice Zuzana Freudenreichová.
Red.: Jak dlouho uţ tady pracujete?
ZF: Jé, to uţ je dávno. Začínala jsem tady vlastně hned, jak se to
tady vybudovalo. Uţ kdyţ tehdejší zastupitelstvo prostory
připravovalo, tak se mnou konzultovali zařízení. Ale nejdřív jsem
tady byla jen na vedlejší pracovní poměr, jinak jsem byla
zaměstnaná v Brodě.
Red.: Kdy jste se rozhodla pro vlastní podnikání?
ZF: Ţivnostenský list mám od roku 1991.
Red.: Byly začátky těţké?
ZF: Ano, nejtěţší bylo to rozhodování, ta nejistota, jak to bude.
Holky z práce mi říkaly, ţe by na vesnici nešly, ţe se tam zahrabu
a taky zákazníků, ţe bude málo. Samozřejmě, ţe je to tady jiné
neţ ve městě. I ceny musím trochu přizpůsobit, ale jsem
spokojená. Baví mne to, jinak bych to nedělala.
Red.: Vţdycky jste chtěla být kadeřnicí?
ZF: Rozhodně jsem o tom jako dítě nesnila. Byla to spíš trochu
náhoda.
Red.: Jste vyučená kadeřnice, myslím, ţe tenkrát to bylo prestiţní
zaměstnání, kam se dostaly jen dívky s vyznamenáním.
ZF: Ano to jsem měla. Učila jsem se v Hradci Králové a byly jsme
tam tenkrát jen čtyři z okresu Havl. Brod.
Red.: Časy se změnily. Třeba loni se v učilištích V kraji Vysočina
učilo v tomhle oboru jen v prvním ročníku okolo 140 ţáků. A
přijímají se zpravidla všichni, kdo se přihlásí. Ale dnes je asi také
větší poptávka po těchto sluţbách. Který den chodí v Pohledu
nejvíce lidí?
ZF: Nejvíc napilno mám paradoxně v pondělí a potom středa
odpoledne – to chodí muţi. Pátky jsou buď hodně plné nebo
prázdné. Muţi mají středu a ţeny ostatní dny v týdnu. Někdy to
ţeny nedodrţují a jsou z toho pak problémy. Muţi nechtějí čekat
a celkem právem se domnívají, ţe kdyţ mají jen jeden den, tak
tam ţeny nemají co dělat. Koneckonců ani ţeny nejsou rády,
kdyţ vysedávají před muţi s natáčkami na hlavě. Beru je ve
středu opravdu jen výjimečně a jen na stříhání nasucho.
Red.: Muţi si asi, co se týče účesů, moc nevymýšlejí?
ZF: Většinou chtějí jen ostříhat, občas si nechávají vystříhat na
hlavě nějaké ornamenty, třeba blesk nebo různé prouţky. Taky
uţ jsem dělala melíry nebo barvení na muţské hlavě.
Red.: Ale ţen chodí víc.
ZF: Chodí, ale muţů chodí také hodně, a to je dobře. Jenom ţeny
by mne neuţivily, stejně jako samotný Pohled. Mám zákazníky i
z ostatních obcí - z Dlouhé Vsi, Bartoušova, Stříbrných Hor a
Ţdírce. Někteří jezdí i z Brodu.
Red.: Jsou vţdycky lidé spokojení s výsledkem vaší práce?
ZF: Většinou ano, i kdyţ čas od času se nějaký problém objeví.
Byla tady jednou paní a dělala jsem jí melíry. Kdyţ pro ni přijel
manţel, poţádala ho, aby zaplatil. Jenţe manţel se při vyslovení
částky pěkně rozčílil a zle se na ni osopil, proč tak utrácí. Nic
nezaplatil, práskl dveřmi a paní musela nejen zaplatit, ale ještě jít
domů pěšky. Bylo mi jí tenkrát líto, měla to několik kilometrů.
S manţeli je vůbec někdy potíţ, kdyţ se nemohou dohodnout, co
chtějí. Jednou přišel pán nechat se ostříhat. Jenţe jemu se to
zdálo pořád ještě dlouhé a manţelka zas křičela, ţe je uţ
ostříhaný moc. Připadá mi rozumné řídit se podle toho, co chce
ten, kdo sedí na křesle, tak jsem poslechla pána a ještě jsem mu
vlasy trochu zkrátila. Ale měl z toho problémy. Manţelka prý
s ním týden nemluvila.
Red.: Co byste chtěla dělat, kdybyste nebyla kadeřnicí?
ZF: Nevím, nikdy jsem o tom nepřemýšlela. Snad, vzpomínám si,
ţe kdysi ve škole jsem si pohrávala s myšlenkou stát se
fotografkou. Ale to uţ je dávno. Jsem spokojená s tím, co dělám, i
kdyţ problémy občas jsou. Třeba ty stále rostoucí náklady! Ale
s tím se potýkají všichni.
Red.: Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně zákazníků

INFORMACE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ke konci minulého školního roku ukončilo docházku do školky 11
dětí a koncem srpna ještě další dvě. V současné době dochází
do školky 12 dětí a postupně jich bude během roku přibývat na
19. Z toho 6 dětí bude chodit pouze na 4 hodiny, protoţe jejich
maminky pobírají rodičovský příspěvek.
V červnu byly do školky zakoupeny 3 stoly a 24 nových ţidliček.
V červenci proběhlo v celé školce malování a v srpnu přibyl nový
koberec do loţnice. Celkem to všechno stálo téměř 38 tis. Kč
Ke konci srpna byla zrušena školní kuchyně. Z hygienických
důvodů byl nadále provoz neudrţitelný. Bylo by nutné provést
nepřiměřeně nákladnou rekonstrukci nevyhovujícího vybavení
Navíc v době, kdy se počítá s prodejem zámku, by musela být
kuchyň umístěna v MŠ, coţ by si vyţádalo stavební úpravy.
V mateřské škole je nyní pouze výdejna jídel, strava se dováţí
z České Bělé. Na dovoz stravy se zakoupilo 6 kusů nerezových
várnic za 25 704 Kč a do výdejny myčka nádobí za 15 089 Kč.
Kromě obědů pro děti se dováţí a vydává jídlo i pro strávníky
z řad veřejnosti (16 strávníků). Cena oběda je 53 Kč, z toho 44
Kč vlastní oběd a 9 Kč doprava. Dovoz stravy zajišťuje jedna
z maminek vlastním vozidlem, coţ je pro obec výhodné. Měsíční
náklady na dopravu jsou 4500 Kč. To vychází ročně na necelých
50 tisíc. K tomu je třeba dodat, ţe jen za spotřebu elektřiny
v kuchyni platila obec ročně 80 tisíc Kč.

Oblastní charita Havlíčkův Brod
ve spolupráci s obcí Pohled a farností
Pohled
pořádá

v neděli 21. září 2008 od 11 hodin

II. Charitní pouť u sv. Anny v Pohledu

Program:
- 11.30 mše svatá celebrovaná Mons. Antonínem Dudou
- 14.30 beseda s Mons. Josefem Suchárem na téma
„Hranice pomoci“ - moţnost přijmout svátost smíření
během dne
- soutěţe pro děti i dospělé
Občerstvení, posezení, toalety i pro vozíčkáře zajištěny.

Kam se ztratily pohledské zvony?
Je září, dětem začíná škola, a proto nebuďme líní si také trochu provětrat mozkové závity. Můţeme to pro začátek zkusit s počítáním,
třeba pohledských zvonů. A nebude to počítání jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát...
Pohledských zvonů bylo původně na dvou věţích kostela sv. Ondřeje s největší pravděpodobností pět. O tom nám píše i farní kronika,
kde nalezneme zápis prvního farního kronikáře Franze Prokesche z r. 1835: „Na kostele se nacházejí dvě věţe pokryté šindelem, z
nichţ jedna skrývá větší a druhá menší zvony. Na vyšší kostelní věţi se nacházejí sice jiţ staré, ale stále ještě jdoucí hodiny. Tyto věţe
byly postaveny teprve v r. 1797, protoţe stará věţ umístěná na západní straně kostela zvony nedrţela pevně a hrozilo její zřícení. Na
západní věţi se nacházejí 3 zvony.“
Kronika hovoří o prvním malém, asi 1 cent těţkém zvonu (v průměru 1´1“) s latinským nápisem obsahujícím údaj „Anno 1300“. Na
přední straně se dle zápisu nacházelo vyobrazení umírajícího lva s krucifixem nad ním, na zadní straně pak byl vylit obraz Madony s
dítětem. Další kronikářský zápis o tomto zvonu říká, ţe pochází z r. 1506 (varianta je také 1306 – kvůli špatně čitelnosti zápisu ve farní
kronice). Říkejme tedy tomuto zvonu pracovně „Marie se lvem“.
Druhý zvon měl nápis: „1054 Joannes, Lucas, Marcus, Mathaus“. Tento zvon měl být bez dalších zdobných prvků a asi třikrát větší neţ
první. Druhý kronikářský zápis zvon datuje rokem 1360, v časovém určení se tedy kronikáři neshodli, a tak jediné, co můţeme říci, je,
ţe „zvon Evangelistů“ skutečně existoval.
Třetí zvon, jak uvádí kronika, byl „větší neţ druhý (1´ 9“ v průměru), měl také mít nějaký nápis, ale písmena se při odlévání do sebe tak
slila“, ţe kromě číslic 2 a 3 nelze nic rozeznat. O tomto zvonu se mladší kronikář vyjadřuje v tom smyslu, ţe zajisté pochází z doby
výstavby kostela, „nač litery nápisu starodávné ukazují“ (čili po r. 1265). Jeden tedy přičítal nečitelnost nápisu špatnému odlití, druhý
zase pouţití neznámého druhu písma. Pro zjednodušení mu říkejme „nečitelný zvon“. Mladší kronikář pak zmiňuje ještě umíráček, i
kdyţ vše nasvědčuje tomu, ţe „nečitelný zvon“ a umíráček jsou jedním a tím samým zvonem - zvonu starodávnému byla po několika
staletích přisouzena funkce umíráčku.
Ještě se podíváme na druhou věţ a hned se dostane i na počítání. Na východní věţi s hodinami byly zavěšeny dva mladší, ale větší
zvony. Jejich vznik souvisel s dokončením barokní přístavby gotického kostela sv. Ondřeje – kaple Všech svatých r. 1693. Z tohoto
důvodu byl také r. 1698 ulit zvon (2´9“ v průměru), který byl dedikován Všem svatým a druhý zvon (2´7½“ v průměru) z roku 1700 sv.
Lucii, sv. Otýlii, sv. Janu Křtiteli a především Panně Marii (zvon nese i její jméno - Marie). Zvony byly bohatě zdobeny, jakby také ne,
kdyţ v tomto období dosahovalo zvonařské umění svého vrcholu. Na plášti druhého zvonu byli vyobrazeni jmenovaní světci, na
starším pak Madona s dítětem, jakoţto hlavní patronka pohledského kláštera. Iniciátorkou pořízení obou zvonů byla abatyše Marie
Konstancie Marešová, o čemţ upomínal nápis na zvonech. Na zvonu z r. 1700 byl dokonce umístěn erb Konstancie Marešové s
nápisem M. C. A. F. Maria Constantia abatyše Frauentalská. Další nápisy na zvonech svědčily o finančním příspěvku Johanna Eise
(Ioannes Aeys), který v té době uţíval statutu z obročí, ţil tedy z důchodu z úřadu. Také zvonařský mistr po sobě nechal na obou
zvonech zmínku (německy): „Odlil mě Christian Jáchym v Jihlavě“. Starší zvon Marie přečkal válečné rekvizice. V roce 1930 pukl, ale
na věţi zůstal aţ do r. 2005, kdy byl sejmut. Nyní se nachází naproti vchodu do kostela u bočního oltáře.
Podtrţeno sečteno, v druhé polovině 19. stol. (tedy v době vzniku kronikářského zápisu o stavu zvonů) máme na východní věţi 2 velké
zvony, na západní 3 menší. Teď však dávejme dobrý pozor...
Farní kronika se o zvonech dále zmiňuje aţ ve chvíli první válečné rekvizice, tj. přibliţně po 80 letech (str. 467):
„R. 1916 […] V Pohledu: Z větší věţe odevzdán zvon menší (váţil 315 kg). Byl z něho vzat sádrový otisk“. (Tj. z východní věţe byl sňat
zvon z r. 1700 – s vyobrazením sv. Otýlie, sv. Lucie, Jana Křtitele)
„Z menší věţe vzaty dva zvony z doby novější (jeden z r. 1886, váţil: 89 kg, druhý z r. 1909, váţil 25 kg.)“ O nich dosud nepadla
zmínka, z opisu rekvizičního protokolu se však dozvídáme (farní kronika str. 468), ţe devětaosmdesátikilový zvon z r. 1886 byl odlit ve
Vídni, patronát nad ním měla tehdejší majitelka pohledského panství Clotilda Clam-Gallasová. Druhý zvon z r. 1909 (25 kg)
zafinancovaly dcery kněţny Clam-Gallasové, Eduardine kněţna Khevenhüller-Metsch a Clotilde hraběnka Festeticsová. Tyto dva
zvony si tedy ve věţích dlouho nepobyly. „Měl být vzat téţ umíráček, který ale farář zachránil tím, ţe dal za něj malý zvonek (asi 1 kg)
z kapličky u Caklových na přibyslavské silnici.“ Zachráněný umíráček je tedy nejspíš, jak bylo řečeno, výše zmíněný „nečitelný zvon“,
který spolu se zvonem Marií přeţil válečné útrapy první i druhé rekvizace a je činný dodnes. Připomínám, ţe byl ulit (jak zmiňuje farní
kronika) „po zaloţení kláštera“, coţ by odpovídalo 2. pol. 13. stol. (Pro srovnání: druhý nejstarší funkční zvon v Čechách –
havlíčkobrodský Vilém je datován rokem 1335!). Ovšem tento údaj kronikáře musíme brát s rezervou.
Kronika dále říká, ţe: „Zvony byly sňaty 25. září 1916. Ráno téhoţ dne v 8 hod. bylo naposled všemi zvony vyzváněno, coţ působilo na
obyvatelstvo dojmem velice truchlivým, takţe lidé, jichţ se ke kostelu sešli ve velikém počtu byli aţ k slzám – zvláště ţeny – dojati,
mnozí plakali. Nejhroznější okamţik byl, kdyţ dělníci vyslaní od vojens. správy k snímání zvonů – na věţi veliký zvon kladivy rozbíjeli.
Rány ty aţ do kostí pronikaly. Velký zvon byl na věţi roztlučen a po kusech dolů snešen. Malé zvony byly celé snešeny.“ První
rekvizice se nevyhnula ani zvonům u Sv. Anny. Byl zrekvírován jeden zvon z kaple Sv. Anny (18 kg, z r. 1797) a druhý z malé kapličky
(bez nápisu, 18 kg).
Kdyţ tedy nepočítáme zrekvírované svatoanenské zvony a zvon z pohledské kapličky, na východní věţi kostela sv. Ondřeje zůstal
jeden zvon (Marie), na západní tři staré, původní. Je to tak? (zvon „Evangelistů“, „Marie se lvem“, a „nečitelný umíráček“)
Protokol dále uvádí, ţe v Pohledu, u Sv. Anny, a Českém Šicndorfu (dnes Stříbrné Hory) bylo celkem odevzdáno 486 kg zvonoviny.
Celý náklad pak odjel směrem Litoměřice.
Další zápisy o zvonech se objevují aţ v roce 1929. Josef Šindelář, první „nefarní“ kronikář, píše: „Velikému stáří původního kostela
nasvědčují zvony, které JEŠTĚ NYNÍ nalézají se ve věţích. Jeden pochází z roku 1105 a na druhém, který byl ve válce zrekvírován,
byl nápis nečitelný. Třetí zvon podle stáří pochází z roku 1300 a dala jej zhotoviti první abatyše kláštera Kateřina.“ Takţe máme údaje
opět zcela jiné (a myslím, ţe dost zavádějící), přičemţ snad chtěl Šindelář říct, ţe zvony zůstaly dva. Na věţi by však stále měl viset
zvon Evangelistů (přibliţně rok 1054, či 1360, zde popsaný jako zvon z r. 1105), dle zápisu tu však uţ nevisí, dále malý zvon „Madona
se lvem“ (Jestliţe se Šindelář nemýlí, pak právě tento dala zhotovit abatyše Kateřina, datování r. 1300, nebo 1306/1506), ten na věţi
také nevisí, zůstal tedy „nečitelný zvon“ čili v té době uţ umíráček a Marie z r. 1698 ve východní věţi (tyto zvony jsou tot iţ v kostele
dodnes).
Takţe sčítejme: z původních pěti zvonů, doplněných o dva před 1.sv. válkou přišel samotný Pohled za první rekvizice o 3 zvony
uvedené v protokolu (nepočítáme zvon z kapličky) a jsme na čtyřech kusech, Šindelář uvádí dva.. Kam se tedy poděl zvon
„Evangelistů“ a „Marie se lvem“?
K tomu všemu Augustin Krpálek (předválečný a válečný německý farář) ve farní kronice píše o rok později (str. 475, 476):
„V červnu 1930 praskl malý zvon na farním kostele, takţe zůstal pouze jediný.“ To by odpovídalo Šindelářově zprávě. Krpálek dále
uvádí,
, odlit 1698.“ Jde tu o Marii, ta
v roce 1930 praskla, činný zůstal pouze „nečitelný umíráček“.
Kaţdopádně, v roce 1930 se začíná psát nová historie pohledských zvonů, neboť zásluhou faráře Krpálka a za velkého finančního
přispění hraběnky Festeticsové (7 tis. Kč z 15 tis. Kč celkových pořizovacích nákladů) získal kostel sv. Ondřeje na podzim téhoţ roku

Pokračování ze str.7
dva nové zvony, které vysvětil ţelivský opat Bedřich Vavroušek. Větší zvon nesl jméno Anna (290 kg), menší Ondřej (163 kg). Zvony
byly ulity ve firmě Rudolfa Pernera v Českých Budějovicích.
To uţ bychom měli mít ve zvonicích 6 zvonů dle našich výpočtů
HISTORICKY PRVNÍ FOTOGRAFIE ZVONU PŘÍMO VE ZVONICI
(velkou prasklou Marii z r. 1698, 2 nové, malou „Marii se lvem“,
„Evangelisty“ a „umíráček“), dle Krpálových 4 (bez „Evangelistů“
a „Marie se lvem“).
Pamětní kniha pak telegraficky zmiňuje druhou rekvizici za 2. sv.
války. Ta proběhla v r. 1941 (Pamětní kniha, str. 56). Kronika je
stručná: „Dne 9. 12. 1941 bylo vládním nařízením poručeno
připraviti k odevzdání 3 kostelní zvony pro válečné účely.“ a dále
„14/3 1942 sňaty z kostelní věţe 3 zvony“ (Pamětní kniha, str. 62.
Nutno dodat, ţe po druhé světové válce zůstalo v Čechách jen
13 % a na Moravě dokonce jen 6% původního počtu zvonů.) Dle
našich výpočtů bychom tedy my měli mít na věţích po druhé
válečné rekvizici 3 zvony, dle Krpálkových by měl zůstat pouze
jeden.
Jenţe to by nesměl poslední zápis o zvonech z r. 1965 uvádět,
ţe: „Dnes ve věţích jsou jen dva zvony, z nichţ jeden je ještě
prasklý, takţe svému účelu slouţí pouze jeden zvon“. (Kronika II.
díl, s. 33, kapitola o kostele). Takţe nám jeden zvon přebývá a
Krpálkovi jeden chybí. Kdyţ však dnes vylezete do kostelních
věţí, můţete se lehce přesvědčit, ţe kronikářský zápis nelţe.
Zůstal pouze „nečitelný umíráček“ (cca 2. pol. 13. stol.) a puklá
Marie (1698), takţe „Evangelisté“ a „Marie se lvem“ kamsi
zmizely, jeden hned při první rekvizicí nebo před ní, druhý snad
za 2. sv. války, aniţ by byl v kronikách jejich osud nějak zaznamenán.
Novodobá historie pohledských zvonů se začala psát teprve
nedávno v r. 2005, kdy z iniciativy tehdejšího faráře Jakuba J.
Meda získala pohledská farnost finance na ulití dvou zvonů.
(V původním návrhu bylo kvůli dosaţení optimálního souzvuku
počítáno i s třetím zvonem o hmotnosti 156 kg). Patronem zvonů
se stal prezidentský pár Václav a Livie Klausovi. Zvony nesou
jména patrona českých zemí sv. Václava (224 kg) a patrona
pohledského kostela sv. Ondřeje (385 kg). Co se Ondřeje týče,
jde vůbec o největší a nejtěţší zvon, který kdy na věţích kostela
sv. Ondřeje visel. Zvony vysvětil 3. 2. 2005 královéhradecký biskup Dominik Duka. Náklady na pořízení činily 674 tis. Kč a co je
zajímavé, zvony byly vyrobeny stejně jako ty z r. 1930 v Pernerově zvonařství, nikoli však v Budějovicích, ale v Pasově, kam se
mezitím přestěhovalo. Škoda jen, ţe zvony nenesou kromě ikonografického vyobrazení svatých ţádná poselství, odkaz ani zdobení.
Dá se říct, ţe po této stránce byly ulity němé. Třikrát denně, kdyţ se zaposloucháme do jejich vyzvánění, se však můţeme přesvědčit,
ţe tomu tak není.

Vybíráme z pověstí o Pohledu
Na obecním úřadě je uloţena kniha, ve které bývalý kronikář František Hladík ručně sepsal řadu pověstí a vyprávění o Pohledu.
Chceme tyto příběhy zpřístupnit i příslušníkům mladších generací, kteří je třeba ještě neslyšeli, ale i těm ostatním, kteří uţ na ně
pozapomněli.

O Ţiţkově dubu
Jméno Jana Ţiţky bývá často spojováno s dubem. V řadách prostého lidu, v pověstech je Ţiţka spojován s dubem jiţ od narození.
V Trocnově se prý pod dubem narodil, proto i jeho statečnost a síla byla spojována s pevností dubového dřeva. V našich zemích koluje
mnoho pověstí o dubech, kde Jan Ţiţka při svých taţeních odpočíval nebo tábořil. Také u Pohledu stával starý dub, který byl zdejším
lidem nazýván „Doubek“ nebo „Ţiţkův doubek“ a místo kolem něho se nazývalo „U doubku“. Tento strom stál na západním konci
„sirotčí louky“ v blízkosti staré ţelezniční trati. Kolem dubu vedla stará stezka, která procházela Pohledem a od sklonku 13. století byla
udrţována pány z Ronova. Stezka propojovala dvě významné zemské stezky, a to Haberskou, která procházela Brodem, a Libickou,
která vedla z Moravy do Čech a procházela Ronovem. Ze všech odboček Libické stezky byla tato nejstarší. Její směr byl údolím řeky
Sázavy z Ronova na Přibyslav, Stříbrné Hory, Simtany, Pohled a přes Termesivy do Brodu.
Pohledský Ţiţkův dub byl opředen pověstí, ţe pod ním tábořilo ţiţkovo vojsko a dokonce sám Jan Ţiţka. Historickou skutečností je, ţe
po této stezce ţiţkovo vojsko skutečně táhlo. Bylo to 16. ledna roku 1422, kdyţ Ţiţka porazil krále Zikmnunda u Německého Brodu a
oddílem vojska byl pobořen pohledský klášter. Zda zde v zimě vojsko i tábořilo, se nedá s určitostí říci. Za dva roky poté, v říjnu 1424,
táhlo opět ţiţkovo vojsko zdejším krajem na Moravu proti Zikmundovi. Opět byl valný houf vojska vyslán na pohledský klášter, který byl
tentokráte důkladně pobořen a vypálen. Obnoven byl aţ roku 1486, tedy po více neţ šedesáti letech. Taţení roku 1424 bylo ţiţkovo
poslední, neboť při obléhání Přibyslavi ve středu 11. října 1424 zemřel. Oddíl vojska z Pohledu dorazil zpět k hlavnímu husitskému
houfci aţ po Ţiţkově smrti.
V obecní kronice roku 1930 je uvedeno, ţe tento stařičký dub byl jiţ úplně vykotlaný a při velkém větru hrozilo nebezpečí, ţe se můţe
zvrátit na blízkou ţelezniční trať. Proto musel být skácen. Snad ještě mohl být zachráněn vyzděním. Dnes je zde jiţ ţelezniční trať
zrušena, ale stezka - úzká pěšina - v těchto místech stále ještě vede k lávce přes řeku Sázavu na Termesivy.
(Podle 2. dílu kroniky obce Pohled; místo, kde stál dub, je vyznačeno na mapce na str. 5)

Novým farářem pro farnost Pohled – Dlouhá Ves byl ustanoven P.ThLie. Grzegorz Puszkiewicz.
Kontakt pro případ křtu, svatby, nebo pohřbu: 569 427 707, 777 170 011

