Číslo 3/09

Čtvrtletník

15. září 2009

Vážení občané,
Před necelými třemi lety se zastupitelstvo obce, po dohodě se Sborem dobrovolných hasičů Pohled, rozhodlo přestavět
bývalou sušku státního statku na hasičskou zbrojnici a klubovnu. Podobný návrh byl projednáván již v roce 2001, ale nebyl
realizován z důvodů finančních a vlastnických vztahů k pozemkům. Po získání potřebných pozemků do vlastnictví obce,
vypracování projektové dokumentace a získání stavebního povolení se v r. 2007 započalo s přestavbou, v jejímž průběhu jsme
stále řešili značné komplikace a změny technické i finanční. Přes veškeré problémy se v letošním roce podařilo vyřešit vodovodní
přípojku, odkanalizování objektu, plynové vytápění, samostatnou přípojku elektrické energie a veřejné osvětlení v okolí objektu.
V současné době se vybavuje klubovna a zbrojnice nábytkem a probíhají práce na venkovních úpravách, tzn. chodník,
parkoviště a terénní úpravy.
Snahou zastupitelstva a SDH je dosáhnout zkolaudování objektu do konce letošního roku a tím uvést do života obce
nejen hasičskou zbrojnici, ale i klubovnu a nebližší okolí tak, aby se tento celek stal pěkným a oblíbeným společenským místem
obce.
Starosta

INFOKOUTEK
ANEB CO SE CHYSTÁ V NEJBLIŢŠÍM OBDOBÍ
Moštování bude zahájeno v sobotu 19. září. Moštovat se bude
pravidelně každou sobotu od 7.30 do 12 hod.
Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven vedle sběrného
místa v Pohledu ve čtvrtek 24.9. od 9.00 hod. a odvezen v pátek 25. 9.
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.
Poslední letošní mše v kostele u sv. Anny se koná na svátek sv.
Václava 28. září v 11 hodin.
Český zahrádkářský svaz pořádá v sobotu 3. října zájezd do Hořovic
na „Cibulový jarmark“. Odjezd v 6.30 od autobusové zastávky. Pro
členy a rod. příslušníky zdarma, ostatní 150,- Kč. Přihlášky podávejte v
obchodě u Hladíků.
Sběr nebezpečného odpadu bude v pondělí 12.10 v Pohledu
vedle obecního úřadu od 15.30 – 15.45 hod. 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 17. října.
Sběr železného šrotu v Pohledu, Simtanech, Rouštanech a u Svaté
Anny připravuje Sbor dobrovolných hasičů na sobotu 24. října od 7.30
hod. do 10 hod. Železný šrot nechť občané připraví před své domy na
chodník.
Nejbliţší utkání fotbalistů „Áčka“
Na domácí půdě: V sobotu 19.9. a 26.9. v 15.30 hod., v sobotu 10.10.
v 15.00 hod. a v sobotu 24.10. ve 14.30 hod.
Venku: V neděli 4.10. s Janovicemi a v sobotu 17.10. s Žirovnicí.
Myslivecké sdružení zve na „Poslední leč“ konanou v sobotu 12.
prosince v kulturním domě ve Stříbrných Horách.
SRPD připravuje pro podzim tyto akce:
hledání pokladu
putování za světýlkem
hrabání listí a úklid
Termíny akcí budou oznámeny ve vývěsce mateřské školy.

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
Od vydání posledních Pohledských listů se konalo pouze jedno krátké veřejné zasedání zastupitelstva obce Pohled, a to
25. června.
Zasedání bylo svoláno především z důvodu řešení projektu na třídění odpadů, ve kterém je obec zapojena spolu se
Svazkem obcí Přibyslavska. Zastupitelstvo obce projednalo darovací smlouvu č. 1/09 mezi Obcí Pohled a Svazkem obcí
Přibyslavska. Obec se touto smlouvou zavazuje darovat částku 59 633 Kč, která činí její povinný podíl na financování
projektu „Horní Posázaví – Třídění komunálních odpadů přímo u producentů na vyuţitelné sloţky a nakládání s nimi“ na
účet Svazku obcí Přibyslavska. V rámci projektu budoupro Pohled pořízeny 2 kontejnery na velkoobjemový odpad,
kontejner na plasty a 7 odpadkových košů.
S tím souvisel i druhý projednávaný bod, a tím byla smlouva o výpůjčce č. 1/09 mezi Svazkem obcí Přibyslavska a Obcí
Pohled. Předmětem smlouvy je výpůjčka 2 velkoobjemových kontejnerů, kontejneru na plasty a 7 ks odpadkových košů
pořízených v rámci projektu „Horní Posázaví – Třídění komunálních odpadů přímo u producentů na vyuţitelné sloţky a
nakládání s nimi“. Obec Pohled si tyto věci vypůjčuje na dobu 5 let, tzn. po dobu trvání projektu, od Svazku obcí
Přibyslavska. Po uplynutí této doby budou zmíněné věci pravděpodobně bezplatně převedeny do majetku obce Pohled
Zastupitelé dále projednali smlouvu č. 15/950/09 na koupi pozemků do vlastnictví obce od České republiky, Státního
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p.č 364/2 o výměře 488 m , p.č 545 o výměře 854 m , p.č 682/2 o výměře 982 m , p.č 689/16 o výměře 3 855 m , vše
ostatní plocha. Tyto pozemky byly zastupiteli vybrány ke koupi ze seznamu všech ploch v k.ú. Pohled, Simtany, které
jsou ve vlastnictví ČR, Státního statku Jeneč, s.p. v likvidaci, s tím, ţe vzhledem k jejich poloze jsou významné pro
záměry obce. Na pozemky byl zpracován znalecký posudek č.785-149/09 ze dne 27.5.2009, ve kterém je uvedena trţní
cena 43 400 Kč a za tuto částku obec pozemky odkoupí.
Posledním bodem zasedání bylo projednání Rozpočtového opatření č. 2/09. Příjmy se zvyšují o 103 800 Kč (dotace na
knihovnu, pronájem hrobových míst, dar obci ČZS Pohled), výdaje se zvyšují o 128 300 Kč (výdaje na knihovnu, volby,
opravu skleníku, pořízení místa Czech POINT,…). Rozdíl ve výši 24 500 Kč bude kryt z dotace na pořízení místa pro
Czech POINT.

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU


Obecní úřad důrazně upozorňuje občany na zákaz skládky na všech pozemcích ve vlastnictví obce, tedy i na
pozemku v centru obce. Bez povolení obecního úřadu nelze na těchto místech ukládat ţádné odpady (stavební
suť, nebezpečný odpad, ţelezo, zeleň apod.) Za porušení zákazu hrozí občanům sankce!



V jarních měsících proběhla demolice budovy čp. 42, bývalé kuchyně a jídelny firmy Oseva. Poděkování patří všem,
kteří se na demolici brigádnicky podíleli, neboť tím výrazně sníţili náklady na demolici a odvoz sutě na pouhých 77 tis.
Kč. Z toho 13 tis. Kč zaplatila obec za demontáţ střešní krytiny, 8 tis. za uloţení eternitu, 7 tis. Kč za odpojení plynu,
2 tis. Kč za odpojení vody a 47 tis. Kč za bourání a odvoz suti. Na demolici se podílely firmy Dvořák-Dvorce, stavby
pozemních komunikací a ČMŠ Mokrá, kamenolom Pohled.



Na začátku srpna byla opravena část místní komunikace do místní části Svatá Anna – Samoty. Část v délce 420 m a
šířce 3,5 m, která je ve vlastnictví obce dostala nový asfaltový povrch. Opravu bylo moţné provést jen díky dotaci
z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina, neboť obci se podařilo získat grant z programu Rozvoj vesnice 2009. Celkové
náklady činily 420 tis. Kč, přičemţ dotace z Fondu Vysočiny byla 200 tis. Kč.



V opravě místních komunikací se stejně jako, loni pokračovalo i v Pohledu. Asfaltovým povrchem byla opatřena
nezpevněná část místní komunikace Sokolská, a sice od Kaňkovských k Sobotkům. Náklady na zhotovení povrchu
v délce 120 m a šířce 3 m činily 46 tis. Kč. Obě opravy komunikací provedla firma Dvořák-Dvorce, stavby pozemních
komunikací.



Obec Pohled vyvolala jednání s Krajským úřadem, odbor dopravy, Ředitelstvím silnic a dálnic Jihlava, Dopravní
policií Havl. Brod, MěÚ, odbor dopravy a Lesním druţstvem ve Štokách o umístění dopravních značek na silnici I/34
před odbočkou k samotám u Svaté Anny. Výsledkem jednání bylo, ţe ŘSD osadilo do konce srpna 2 dopravní značky
upozorňující na napojení vedlejší komunikace a obec osadila vedlejší komunikaci značkou STOP v ceně 3500 Kč.
Cílem celé akce bylo zvýšení bezpečnosti účastníků provozu v uvedených úsecích.



Z důvodu poţadavku Hygienické stanice, bylo provedeno v srpnu ve zdravotnickém středisku Pohled v ordinaci i v
čekárně nové poloţení podlahové krytiny. Výměnu provedla firma TRITON z Havl. Brodu. Konečná cena činila 27 tis.
Kč. Při této práci se zároveň provedla oprava vnitřních omítek v ordinaci. Děkujeme všem, kteří pomohli při stěhování a
následném úklidu.



Vzhledem ke zvýšení rozlohy veřejné zeleně vyţadující pravidelnou údrţbu, zakoupila obec nový křovinořez značky
Husqvarna za cenu 26 tis. Kč. Původní obecní křovinořez, jiţ osm let starý, je velmi poruchový, méně výkonný a
vyţaduje časté opravy.



Zastupitelstvo obce se rozhodlo v letošním roce pro změnu vytápění v kadeřnictví, které má pronajaté Zuzana
Freudenreichová. Po dvaceti letech vytápění akumulační kamny, která jiţ nebyla dostatečně výkonná (jak ostatně
mohli i sami zákazníci pozorovat), provedla firma ERMONT Hlinsko o prázdninách připojení plynu a vnitřní osazení
třemi plynovými topidly. Topidla byla získána při koupi objektu čp. 42. Celkové náklady na nový způsob vytápění byly
55 tis. Kč.

VOLBY DO POSLANECKÉ
SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Předčasné
volby
byly
původně
prezidentem republiky vyhlášeny na 9. a
10. října. Do termínu, který byl určen pro
registraci kandidujících stran a hnutí, se
zaregistrovalo 22 politických uskupení.
Jejich seznam zde uvádíme. Protoţe však
poslanec Melčák zpochybnil správnost
postupu směřujícího k vyvolání předčasných voleb a podal stíţnost k ústavnímu
soudu, nebyl ke dni uzávěrky Pohledských
listů nový termín voleb určen. Není tedy
vyloučeno, ţe i seznam kandidujících stran
můţe doznat nějakých změn.
Kdo jde letos do voleb:
ODS
ČSSD
KSČM
KDU-ČSL
TOP 09
Strana zelených
Suverenita - Strana zdravého
rozumu
Pravý Blok
Strana důstojného ţivota
Věci veřejné
SPR-RSČ
Dělnická strana
Strana svobodných občanů
Česká pirátská strana
strana STOP
Klíčové hnutí
Národní prosperita
Občané.cz
Moravané
Koruna Česká
ČSNS 2005
Humanistická strana

INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE
Na konci školního roku jsme se rozloučili
se čtyřmi předškoláky, kteří nastoupili do
základních škol v Havlíčkově Brodě a
v České Bělé.
20. července se započalo s opravami
v mateřské škole. Vzhledem k tomu, ţe
sociální zařízení ve školce nesplňovalo
poţadavky hygieny na prostory škol a
školských zařízení, rozhodlo zastupitelstvo
obce o provedení komplexní opravy
s cílem odstranit veškeré zjištěné závady.
Na WC byly vybudovány příčky mezi
jednotlivými
dětskými
záchody,
samostatné WC pro personál a byly
vyměněny staré dětské záchody za nové.
Místnost byla také nově obloţena a byla
vyměněna okna. Nové obklady a okno

dostala také umývárna a byl osazen nový
sprchový kout. V obou místnostech byla
provedena oprava elektřiny (zrušení
starých svítidel a nainstalování zářivek),
kanalizace a vodovodního potrubí. Dále
byl vybudován venkovní přívod vody na
zahradu mateřské školy.
Celkové
náklady
na
opravu
byly
302 045 .Kč, z toho 270 957 Kč bylo
pouţito z rezervního fondu mateřské školy
a 31 088 Kč z běţného ročního rozpočtu
mateřské školy. K pokrytí části nákladů
usilovala obec o získání dotace z Fondu
Vysočiny z grantu „Naše školka“, ale
bohuţel ţádost nebyla vyhodnocena
kladně.
Letos
poprvé
se
mateřská
škola
představila na pohledské výstavě květin s
výtvarnými pracemi všech dětí, které
navštěvovaly mateřskou školu.
Během prázdnin proběhly také udrţovací
práce na zahradě mateřské školy, byly
natřeny dveře, zábradlí, vstupní brána a
také hrad. To vše bylo uhrazeno
z běţného rozpočtu mateřské školy. Na
zahradě jsou jiţ zabudované pruţinové
houpačky, které byly financovány z
loňského státního rozpočtu.
V září jsme do nového prostředí přivítali 23
přijatých dětí. Z toho je 13 děvčat a 10
chlapců. Pro letošek připravujeme několik
akcí, např. návštěvu záchranné stanice se
sovami. Jistě se opět zúčastníme výtvarné
soutěţe v Havlíčkově Brodě a dle nabídky
také divadelních představení.
L.Štrálová, ředitelka MŠ

VYÚČTOVÁNÍ ANNENSKÉ POUTI
PŘÍJMY v Kč
pronájem poutního místa
50000
pronájem pozemků - zámek 4509
správní poplatek SDH
2615
správní poplatek ČZS
2062
správní poplatek zábava
360
Celkem příjmy
59546
VÝDAJE v Kč
autobus ke sv. Anně
sekání poutního místa
vytyčovací práce
odvoz odpadu
uloţení odpadu
chemické záchody
pronájem místa od LD
Celkem výdaje
Zisk

-4810
-5058
-500
-1456
-1500
-4403
-1000
-18727
40819 Kč

PONĚKUD UTAJENÁ FIRMA
V areálu bývalé jídelny velkokapacitního
kravína v Pohledu je umístěn provoz firmy
HKT s.r.o. Firma má sídlo v Těmicích u
Kamenice nad Lipou, ale výrobní provoz je
právě v Pohledu. Jedná se o malou firmu,
která moţná zůstavá mnohým pohledským
obyvatelům utajena. Abychom poodhalili
její činnost, poţádali jsme o několik slov
pro naše Pohledské listy vedoucího
provozu p. Zdeňka Herzána.
Firma HKT s.r.o. začínala v Pohledu v roce
2003. Výrobním programem jsou podvozky
pro lékařské přístroje. Jedná se o jakýsi
sloupek na čtyřech kolečkách, do jehož
horní části se pak vmontují lékařské, tedy
hlavně dýchací, přístroje pro nemocnice.
Cena podvozku je okolo 7 tisíc Kč.
Výrobky odebírá firma Dräger Medical AG
z Lübecku (sev. Německo). Ta do nich
montuje lékařské přístroje a pak je vyváží
do celého světa. Firma HKT s.r.o. vyrábí tři
velikosti
podvozků
v šesti
typech.
Podvozky jsou plastové s kovovými
výztužemi. Celý výrobek se skládá asi ze
45 položek, z nichž jedna třetina - plastové
součásti se vozí z Bavorska.
Proč z Bavorska?
V Bavorsku totiž sídlí mateřská společnost
Holzammer Kunstofftechnik GmbH která
vlastní dvě třetiny naší firmy. Bavoři také
pravidelně jednou měsíčně osobně
kontrolují chod firmy.
Jak se s nimi spolupracuje?
Velmi dobře. Kromě výrobních kontrol
probíhají občas i takové „společenské“
akce, které slouží k vzájemnému poznání
obou stran, a tím i k lepší spolupráci.
Takţe Němci jezdí sem a vy k nim.
Ano.
A co krize?
To víte, že i my jsme ji pocítili. Odhaduji,
že letos vyrobíme asi 60 % normálního
objemu výroby. Rekordní byl rok 2007, kdy
jsme dodali 10 000 podvozků.
Zaměstnáváte i někoho z Pohledu?
Ne, ze vsi tady nikdo nepracuje.
Vzpomínám, že jednou jsme to zkoušeli,
ale nějak to nevyšlo. Teď jsme kvůli krizi o
dva zaměstnance stav snížili. Všichni
zaměstnanci sem dojíždí z okolí.
To je moţná také důvod, proč se o Vás
v Pohledu moc neví. Nemáte ani ţádný
poutač u vjezdu do areálu.
Nepotřebujeme to. Výrobky od nás odebírá
stále stejná firma a využíváme i stále
stejné osvědčené dopravce. A ti už o nás
vědí.

ČZS Pohled pořádá v sobotu 3. října
zájezd do Hořovic na

Cibulový
jarmark
Moštovat se bude pravidelně
kaţdou sobotu
od 7.30 – 12.00 hod

Odjezd v 6.30 hod.
od autobusové zastávky.
Pro členy a rod. příslušníky zdarma, ostatní 150,- Kč
Přihlášky podávejte v obchodě u Hladíků

ZE ŢIVOTA SPOLKŮ A KLUBŮ
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ
O chodu Mysliveckého sdruţení nás informoval jeho předseda
Josef Neuwirth. Myslivci se nyní musí dobře připravit na zimní
přikrmování zvěře, aby zajistili její dobré přezimování. Kromě toho
se věnují i opravě místností v budově bývalého statku, které
upravují na svůj sklad a na klubovnu.
„Jsme rádi, ţe se nám podařilo tuto místnost získat do pronájmu.
Pokud se dílo podaří, bude to poprvé, co bude mít MS Pohled
svoji klubovnu. Jménem sdruţení děkuji touto cestou našemu
hospodáři Janu Nimmerdondlovi, který se ochotně ujal vedení
rekonstrukce. Místnost byla ve značně zchátralém stavu, bylo
potřeba udělat prakticky všechno: Elektrické vedení, odpady,
přípojku vody, omítky, dveře, okna i podlahy. Vše ještě není
zdaleka hotovo, ale rádi bychom práce dokončili ještě letos.“ sdělil
předseda MS.
Myslivecké sdruţení rovněţ plánuje tradiční výlov simtanského
rybníka, který se bude konat 17. října. Kapři se budou prodávat za
cca 50 Kč za kg a na místě bude k dispozici i občerstvení
připravené z ryb. Všichni jsou srdečně zváni.
Poslední letošní akcí pohledského mysliveckého sdruţení bude
taneční zábava Poslední leč. Bude se konat 12. prosince
v kulturním domě ve Stříbrných Horách a hrát bude skupina
PROFIL. Autobusová doprava bude zajištěna. Další informace
najdete na plakátech.

TURNAJ VE VOLEJBALE
Jiţ podruhé se volejbalisté z Pohledu zúčastnili volejbalového
turnaje v Dlouhé Vsi. 15. srpna hráli za Pohled Eva Pazderová,
Bohumila Hejkalová, Jana Šidláková, Jiří Choutka, Milan Novotný,
Václav Čermák a Jindra Kalina.

SOPTÍCI PO PRÁZDNINÁCH
Sezóna 2008-2009 byla pro Soptíky velmi úspěšná, ale zároveň
taky hodně náročná, a proto si všichni zaslouţili prázdninový
odpočinek. Poprvé jsme se sešli stejně jako školáci, tedy 1. září.
Sešlo se nás mnohem více neţ dříve, protoţe řady Soptíků
rozšířilo několik nových členů. Máme teď tedy tři soutěţní
druţstva – dvě druţstva z kategorie mladších (6-11 let) a jedno
druţstvo z kategorie starších (12-15 let). Toto starší druţstvo je
sloţeno převáţně z hasičských nováčků.
Scházíme se dvakrát týdně, abychom se co nejlépe připravili na
podzimní kolo soutěţe, které se bude konat v sobotu 10. října
v Nové Vsi u Chotěboře. Učíme se uzlovat, poznávat topografické
a hasičské značky, ručkovat, ošetřovat a přepravovat zraněné a
mnoho dalších věcí.
V sobotu 12. září se druţstva mladší 1 a starší zúčastnila soutěţe
O pohár starosty obce v poţárním útoku v Rozsochatci. Všechny

děti soutěţily v jedné kategorii. Zkušenější mladší Soptíci se
umístili na krásném 3. místě, starší na své úplně první soutěţi
obsadili 7. místo z celkového počtu 13 týmů, coţ je výborný
výsledek. Na tomto místě děkujeme panu Novotnému za dovoz
vody na tréninky a trenérům fotbalistů za spolupráci.
Druţstvo mladší 1

Druţstvo mladší 2

Druţstvo starší

Lenka
Freudenreichová
Káťa Hejkalová
Lukáš Hospodka
Lucka Klementová
Leonka Pátková
Jirka Polák
Míša Sobotka
Honzík Šidlák

Péťa Eis

Marika Horáčková

Eliška Jůzlová
Šárka Langerová
Adéla Langpaulová
Bára Langpaulová
Soňa Ondráčková
Monča Ondráčková
Ţanetka Poláková
Terezka Teclová

Michal Horáček
Klára Kutlvašrová
Péťa Kutlvašrová
Helča Pátková
Rosťa Štěpán
Iveta Štrálová

Z ČINNOSTI SRPD
Sdruţení zahájilo činnost v letošním roce 30. dubna tradičním
pálením čarodějnic v areálu zámeckého nádvoří. Z okna
pohledského zámku všechny děti i přítomné přivítal vrchní čaroděj
a poté čarodějnice rozdaly dětem malé měšečky. Děti do nich
sbíraly během soutěţí keramické kočičky. V čarodějnickém
průvodu, který předcházel před zapálení ohně, bylo patrné, ţe
čarodějnic kaţdý rok přibývá.
23. května se uskutečnilo Velké dětské pohádkové odpoledne. Za
příznivého počasí zhlédly děti s rodiči představení divadla Bobo
z Jihlavy. Nechyběly opět sítě, lana a vzduchovky. O zpestření
dětského odpoledne se postarala také trampolína a skákací hrad.
Bezpečnost u atrakcí pomáhali celý den zajišťovat tatínkové a
maminky. Za to jim patří velké poděkování, stejně jako všem
sponzorům.
Červnový zájezd pro děti a rodiče byl nasměrován na zámek
Kamenice nad Lipou, kde si děti i rodiče prohlédli zámecký areál
a muzeum hraček. Odpoledne pokračovali všichni do Pelhřimova
na Den rekordů a kuriozit. Zájezd se všem líbil.
Také letos si vyšlápli na kolech! 11. července se skupina dětí a
dospělých vypravila na trasu směřující do Lipnice nad Sázavou.
Po prohlídce lomu, kde se nacházejí do skal vytesané oči, ústa a
ucho, se vypravili poznávat historii tamního hradu. Za svoje
výkony byly děti odměněny v restauraci U Panských velkým,
sladkým pohárem. Za zmínku stojí, ţe nejmladšímu jezdci byly
teprve 4 roky. SRPD děkuje všem rodičům, a především čtyřem
ochotným řidičům, kteří doprovázeli tento peletonek pro případ,
ţe by se něco přihodilo.

DRUŢSTVO POHLEDSKÝCH FOTBALISTŮ v úspěšné podzimní sezóně: - stojící: trenér Petr Sobotka, kapitán Miroslav Krpálek,
Lukáš Sobotka, Ondřej Mach, Vít Arbelovský, Tomáš Říha, Jan Mišta, brankář Jan Růţička, Vlastimil Pospíchal, vedoucí muţstva
Dana Kunášková, zdravotník Jan Bořil. V pokleku: Martin Vondal, Jiří Fišer, Josef Eis, Michal Doleţal, Luděk Freudenreich, Jan
Moučka, Petr Siebenbürger.

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Poslední prázdninový víkend oţilo nádvoří pohledského zámku
hudbou a dětským smíchem. V sobotu 28. srpna tady odpoledne
v 15.00 hodin přivítalo Divadýlko Mrak všechny malé návštěvníky
– čerty i čertice a jejich dospělácký doprovod v programu „Velká
ďábelská šou“.
Během téměř dvě hodiny trvajícího programu měli všichni malí
čertíci moţnost zúčastnit se různých soutěţí, které pro ně měli
připravené zkušení pekelní moderátoři z Divadýlka Mrak. Úplně
nejmenší například zkoušeli, kdo dříve postaví nejvyšší pekelný
komín a další skládali za pomoci rodičů obří čertí puzzle. Všichni
si společně vyzkoušeli, kdo umí největší pekelný škleb, či kdo má
nejdelší čertovský jazyk. Mnoho dalších pekelných soutěţí a
disciplín se v průběhu celého odpoledne střídalo s dětskou
diskotékou. Děti si odnášely domů spoustu odměn a sladkostí. Na
realizaci celého programu finančně přispěl Obecní úřad Pohled a
SRPD při Mateřské škole v Pohledu.

OHLÉDNUTÍ
ZA DĚNÍM V POHLEDSKÉ FARNOSTI
Prázdninové dny přinesly ve farnosti Pohled několik událostí
hodných zaznamenání. Na konci července jsme se loučili
s panem farářem P. Řehořem, jenţ u nás jako brodský kaplan
proţil sice pouhý jeden rok, stojí zato však připomenout, ţe
obklopen nehodnými pohledskými věřícími nerezignoval na
obětavou sluţbu kněze i přítele. Navzdory liduprázdnému kostelu
slouţil mše sv. nejen v neděli, ale i kaţdý pátek a zasvěcený
svátek, díky jeho nasazení jsme proţili překrásnou půlnoční,
velikonoční svátky jsme oslavili celistvými obřady velikonočního
tridia, vydařené působení P. Řehoře bylo završeno Boţítělovým
průvodem po obci za krásného slunečného počasí (poprvé po 40
letech).
Na jeho bedrech spočívala i organizace dvou poutí u sv. Anny,
třebaţe oficiálně vůbec neměl povinnost se o takové věci starat. I
kdyţ byl vytíţen správou šlapanovské farnosti i péčí o nemocné a
důchodce v brodské nemocnici, se samozřejmostí sobě vlastní
neváhal nabízet pomocnou ruku při opravách sakrálních staveb.
Biskupstvím byl P. Řehoř v červenci jmenován děkanem
v malebném údolním městečku Lázně Letohrad u Jičína.
V podhorské krajině protkané křivolakými silničkami na něj čekalo
osm jemu svěřených kostelů, ale i útulná fara a hlavně ţivé farní
společenství lidí ochotných sdílet s knězem poslání šíření
opravdově ţitého evangelia. Přejme mu a vyprošujme, ať se mu
v jeho novém působišti daří a ať na Pohled vzpomíná v dobrém!
Naším novým duchovním správcem byl jmenován P. Tomáš
Rastislav Höger, OPraem. Narodil se v malé dědině nedaleko
Prešova. Tři roky pracoval jako elektrotechnik. Duchovní povolání
započal roku 1993 v ţelivském klášteře. Teologická studia
absolvoval v Římě, navíc tamtéţ vystudoval sociální komunikaci
na Saleziánské univerzitě. Nejprve působil jako kaplan
v Humpolci a Havlíčkově Brodě. Posledních pět let byl
administrátorem ve Vilémově. Jeho velikým koníčkem, ale i
vtělenou součástí jeho kněţského povolání je novinářská práce.
Vyučuje publicistiku v Praze, jako externí reportér působí v rádiu
Proglas. Přejme si, abychom v P. Tomášovi našli tolerantního a
aktivního kněze, jehoţ neodradí pohnutá současnost obce. Pořad
bohosluţeb setrval při starém kaţdý pátek v 17:00 v Pohledu a
kaţdou neděli do Slavnosti sv. Václava v 11:30 u sv. Anny.
A co se letos zdařilo nejen v kostele, ale i kol něj? Kameníci letos
budou pokračovat v komplexní opravě druhého a třetího opěráku
závěru kostela, jako příspěvek ministerstva kultury z Programu
Záchrany architektonického dědictví je alokováno 500 000 Kč.
Díky příspěvku obce bude na podzim opatřen náhrobek hraběnky
Anny z Unwerthu zastřešením lehkou snímatelnou konstrukcí pro
zimní období (rozpočtováno je 20 000 Kč). Příští rok se pokusíme
začít s restaurováním bočního oltáře od sv. Anny (dva roky starý

rozpočet činil 370 000 Kč). Do interiéru kostela sv. Ondřeje byl
vrácen hodnotný obraz sv. Vavřince zapůjčený do Stříbrných Hor.
Během srpna se rovněţ podařilo napustit šindelovou střechu jiţní
strany lodi kostela. Příští rok bychom chtěli pokračovat
s presbytářem.
Pod dohledem pracovníků NPÚ Telč je
prováděna inventarizace mobiliáře a zápis několika památek do
seznamu kulturních památek, aby mohly být v budoucnu čerpány
prostředky na jejich restaurování. V interiéru lodi byla sejmuta
dřevěná podlaha a severní nejvlhčí úsek zdi opatřen hydroizolací.
I budovu fary se snaţíme oţivit, přestoţe je oficiálně na prodej.
Otec biskup se touţí zbavit dluhu z velikášských aktivit v Hradci
Králové, a tak prodává opuštěné fary, přičemţ farnosti náleţí
pouze 25% ceny. I toho jsme ochotni se vzdát, pokud bychom
mohli s potenciálním majitelem sdílet část budovy a pomoci mu
s modernizací interiérů. V patře fary byl zřízen improvizovaný
archiv cenných mešních knih, farní matriky, procesních praporů i
rozsáhlých notových zápisů po posledním řediteli kůru panu
Broţkovi. Přízemí skýtá základní zázemí pro řemeslníky, rohovou
místnost si zútulnilo do podoby klubovny několik mladých.
U sv. Anny vydařeně proběhly poutní slavnosti, uvedené
v předvečer svátku velkolepou mši sv. slouţenou P. Jakubem
Medem, hudebně provázenou panem Karlem Pompem. Byl to
takový kratičký, ale hezký návrat do časů, kdy to v pohledské
farnosti ještě ţilo. Dík patří všem, kdo jakkoli pomohli s přípravou
pouti. I díky výborným cukrovinkám u kostelního vchodu jsme se
snad prezentovali jako přívětivé společenství, kam se budou
poutníci rádi vracet. Poutní sezóna pokračuje nedělními mšemi u
sv. Anny. Při mši 30. září naplnili kostel sv. Anny poutníci
z farnosti Přibyslav. Většina jich přijela na kole a věkový průměr je
velikou nadějí pro celou jejich farní rodinu a velikou inspirací pro
nás, zahořklé pohledské.
Na závěr se sluší jmenovitě poděkovat několika lidem, bez jejichţ
pomoci by se toho tolik nepodařilo. Rodině Mištových děkujeme
za nenahraditelnou pomoc s výstavbou lešení při opěrných
pilířích. Panu Josefu Hanoldovi za nezištnou a precizní
truhlářskou práci na obnově mobiliáře. V souvislosti s ţivotním
jubileem 75. narození sester Aneţky Neuwirthové a Emilie
Klementové chceme vyslovit veliký dík paní Emilce za
kaţdodenní neochvějnou péči o kostel. Všechny nás mladší by
mělo zahanbit, kolik dobrého toho tato paní vedle svých
nelehkých osobních povinností zvládá: pečuje o úklid a
květinovou výzdobu obou kostelů, stará se o hroby pohledských
kněţí, kdykoli to počasí dovolí, větrá jak budovu fary, tak kostela.
Zejména díky ní mohli památkáři s uznáním konstatovat, jak
hodně se vylepšilo klima v kostele. (Pozn. red.: Autor článku skromně
opomenul, kolik času věnují zvelebování farnosti Jan Novotný a jeho syn.)

Napomáhat farním věcem je běh na dlouhou trať, v současnosti
skýtá takové poslání místo prestiţe jen posměch druhých.
Investovat čas do náboţenských aktivit je běh proti proudu
předsudků, proti nedostatku odvahy přijít s pomocnou rukou, proti
lacinému odsuzování a paušalizování. Kdykoli se prokáţe nějaká
neřest nebo průšvih věřícího člověka, jsou pranýřováni všichni a
samotné náboţenství je nejlépe prohlášeno za zkázonosnou
ideologii. Snadno zapomínáme a nevidíme, kolik extrémně
dobrého dělají věřící v misích v rozvojových zemích, v
nemocnicích, v hospicích, v sociálních ústavech, ve školách či
v umění. Takových činů jsou schopni pouze lidé zakotvení pevně
ve víře. Pomoci ve farnosti je příleţitost přiblíţit se těmto vzorům,
příleţitost bojovat se sobectvím a lhostejností. Farnost sice
neuhasí poţár, ani nevyhraje pohár, ani neupořádá zábavu pro
širokou masu, ale měla by být rodinou otevřenou všem lidem,
hledajícím odpovědi v ţivotních otázkách, hledajícím útěchu
v bolestech a ztrátách i příleţitost podělit se o to, čím jsme byli
obdarováni. Kaţdá sebemenší ochota přijmout podíl na ţivotě
farnosti je obrovskou hodnotou …
Jan Novotný ml.

Hóřéla hruška, hořela,
rozfájrovaná do běla,
hásíči na ní chrst chrst chrst,
jédén si při tom spálil prst
a přitom porád křičel ho hoho!
(Jan Werich – Čochtan)

JAK V POHLEDU HOŘELO
V Pohledu byly poţáry dost časté. V kronikách je zaznamenáno na 15 velkých poţárů v Pohledu i místních částech. Tento článek se
zaměřuje pouze na ty starší, ke kterým nevyjíţděla ţádná moderní technika. Neţ se do historie poţárů pustíme, ještě poznámka –
k většině uvedených poţárů se dochovaly i fotografie, které si v nejlepší moţné kvalitě můţete prohlédnout v záříjových
fotovzpomínkách v obecní vývěsce.
Nejstarší poţár zaznamenaný farní kronikou byl ten v r. 1772, kdy 14. listopadu vzplály budovy panského dvora, v ohroţení byly i
pokoje abatyše (budova prelatury – býv. školní druţina a dílny) i celý klášterní komplex. Kronika uvádí, ţe shořela veškerá úroda,
povozy i píce pro dobytek. Aţ zcela nakonec je připojena zmínka, ţe při poţáru uhořely 2 děvečky a starý sluţebník probošství. (Farní
kronika, str. 452).
Dalším zaznamenaným poţárem je velký oheň v r. 1849 v Simtanech. Ten vypukl v čp. 20 Václava Sommera (nyní opuštěná chalupa v
zatáčce) a rozšířil se na stavení čp. 16 Václava Tonnera (nyní Nimmertondlovi) a čp. 17 Václava Siebenbürgera (nyní Novotnovi ).
Děvečka, jejíţ nedbalostí byl oheň způsoben, neváhala a místo hašení raději okamţitě utekla.
Jiţ v roce 1850 vznikl další poţár, a to v Pohledu v čp. 33 (nyní Tonnerovi) a v roce 1859 v čísle 30 (bývalý Duškův statek, tam bude
hořet ještě jednou v r. 1963; Farní kronika str. 455), v roce 1868 mělo hořet v domcích nad lihovarem. Další, obšírněji popsaný poţár
narušil jeden z nejvýznamnějších dnů dějin naší obce – den, kdy byl Pohled povýšen na městys, 29. 6. 1872. „V den sv. Petra a Pavla
(29. 6. 1872) byla konána oslava tohoto povýšení za účasti okresního hejtmana z Něm. Brodu a mnoha hostí. Po slavných
bohosluţbách měla býti hostina u nájemce velkostatku pana Josefa Bauera. V té právě chvíli vypukl poţár v Sečském dvoře (nyní
statek p. Böhma na Böhmově kopci nad Rouštany), kde vyhořely statky u Petrů a Remešů. Tím byla slavnost pokaţena.“ (Pamětní
kniha str. 14-15).
K další významné události došlo v roce 1880 po poţáru u Vomelů v čp. 16 (nyní pan Vilka). Právě v důsledku tohoto poţáru byl ještě
týţ rok zaloţen Dobrovolný poţární sbor Frauenthal, tenkrát zcela německé sdruţení - Freiwilliger Feuerwehr Frauenthal, které mělo
18 členů. Velitelem se stal nájemce velkostatku Josef Bauer, předsedou starosta Pohledu Jan Neubauer, dále byli ve sboru činní učitel
německé školy Hynek Kreps, členem byl dokonce i místní farář Karel Wiedenhofer. Tento spolek zakoupil v témţe roce za 700 zlatých
čtyřkolovou ruční vozovou stříkačku od vídeňské firmy Kernreuter. Někteří zakladatelé tohoto poţárního sboru se nechali s touto
vymoţeností vyfotografovat (viz záříjové fotovzpomínky). Mezi fotografovanými je v uniformě i listonoš Jan Vomela, majitel domu čp.
16, tak často stíhaného poţáry (jak se hnedle dozvíme).
Od roku 1880 zůstala obec na 37 let poţáru ušetřena. Farní kronika pak zmiňuje aţ další velký poţár ve středu obce roku 1917: „Dne
28. května 1917 na pondělí svatodušní o 19.00 hodině večer vypukl v Pohledu velký oheň, který vyšel v panské stodole ve dvoře.
Poněvadţ ten den byl veliký vítr, rychle se poţár rozšířil. Zachvátil všechny panské stodoly, jiskra zaletěla aţ na poslední dům na
pokraji obce č. 12 Rázla krejčího (dnes Voháňkovi).

Po velkém požáru 28.V. 1917 čp. 17 a 16

Hned pak následkem větru se chytil hostinec Matěnů (čp. 19), kde byla také pošta, která téţ vyhořela. Dům pana Novotného č. 18
(nyní stále Novotnovi) proti přes ulici stojí špejchar druţstva, jeţ obé kryto břidlicí – ačkoliv bylo uprostřed ohně, bylo zachráněno. Zato
vyhořel Štefánků dům č. 17 a Vomelů č. 16 (paní Freudenreichová, pan Vilka) a Novotnova stodola. Jen nadlidskou námahou se
podařilo, ţe okolní stavení vesměs šindelem neb papírem kryta nevyhořela. Štěstí, ţe šel vítr od východu, kdyby šel od západu, padl
by lihovar, škola, fara a zámek. Při poţáru pracovalo 7 poţárních sborů a sice: Pohled, Něm. Brod, Termesivy, Česká Bělá, Krátká
Ves, Český Šicndorf (=Stříbrné Hory) a Bartoušov. O vzniku ohně jest dvojí mínění, jedno, ţe byl zaloţen, druhé, ţe padla hořící jiskra
z lihovarského komína, kde se vzňaly saze.“ (Farní kronika str. 24, foto fotovzpomínky 09/09)
Zajímavý je také článek, který se věnuje poţáru na samotě Václava Neuwirtha čp. 55 v roce 1925.
„Dne 9. t.m. vypukl o desáté hodině noční oheň u Václava Neuwirtha, rolníka na samotě, blíţe Pohledu. Oheň v malé chvíli úplně
pohltil vše, ţe nebylo moţno pomýšleti na nějakou větší záchranu. Díky se mohou vzdáti dobrovolnému sboru hasičů z Pohledu a
Krátké Vsi, které přispěchaly první k pomoci. Z obytných místností bylo vše vyneseno, ale stroje a hospodářské nářadí a všechna
sklizeň podlehla úplně plamenům. Šťastnou náhodou podařilo se hasičstvu povaliti uzavřená vrata do dvora, a tím byl otevřen p růchod
do stájí, kde se nalézalo 15 kusů dobytka, kterému hrozilo nebezpečí – zadušení. O vyvedení mají téţ zásluhy někteří občané
pohledští. – Zatím co přítomné hasičstvo hledělo s nasazením vlastního ţivota oheň zmírniti, a ţeny, které bez únavy obsluhovaly od
počátku stříkačku a které jedině posilovala k nové práci láska k bliţnímu, coţ jest také svatou povinností kaţdého jednotlivce, postavilo
se u ohně několik pánů z Pohledu s rukama v kapse a hleděli s jakousi naivností na hořící statek a na vynášející. Jeden z těc hto, kdyţ
byl volán jistou slečnou, by ji šel vystřídat ke stříkačce, odběhl (moţné, ţe neslyšel, coţ ale není vysvětlitelné) a šel se postaviti jinam.
– Nebylo Vám, pane, hanba, kdyţ díval jste se na dívky únavě jiţ podléhající a Vy, který máte síly za tři, stál jste nečinně. Nechci
nikoho jmenovati, však doufám, ţe za Vaši ochotu budeme příleţitostně jednou účtovati. Podruhé, pánové: ‚Kdoţ nechceš při ohni
pomáhati, zůstaň doma!‘“ (Hlasy z Posázaví z 20.11.1925)
Červený kohout se zanedlouho objevil v r. 1932 v čp. 77 u Tondlů (Místo tohoto dnes jiţ neexistujícího domu na Přibyslavské ul. pod
kapličkou se nachází čp. 234 Jana Růţičky.). Chybělo málo a shořela i kaplička. Rok nato hořel seník ve velkostatku nájemce Maxe
Turnovského (tj. domy přilehlé k čp. 42 - letos zbouraný dům po panu Veselském).
O dalším poţáru píše se zadostiučiněním farář Augustin Krpálek, pro kterého byl v tomto případě nebezpečný ţivel spíše darem
z nebes. Proč, o tom se můţeme dočíst z následujícího zápisu ve farní kronice: „Farní kostel a fara byly kryty šindelem. Střechy byly
velmi chatrné, farář (čili samotný Krpálek) však nemohl novou krytinu nikde vymoci. Tu však v srpnu 1934 vypukl v domě sousedícím
s farou poţár (pekařství Tajovský; foto fotovzpomínky 09/09). Jen té okolnosti, ţe panovalo klidné počasí, můţeme být vděční, ţe
kostel, fara a zámek Frauenthal nepadly za oběť plamenům. Střecha fary jiţ hořela, lidé vynášeli z fary kostelní věci, místní farář nebyl
doma, byl právě na dovolené. Tu v zámku viděli, jaké nebezpečí pro zámek představuje šindelová střecha na kostele a faře, rozhodl se
patronátní úřad ihned oba objekty pokrýt eternitem. Tak dostal kostel a fara novou eternitovou střechu, kterou v plné výši uhradilo
panstvo.“ (Farní kronika str. 163).

Požár u Dušků - 1963
Eternit, o jehoţ škodlivosti se tehdy ještě nevědělo, se brzy všeobecně rozšířil a byl hojně pouţíván. Díky němu se v obci podařilo
předejít dalším větším poţárům. Však také eternit, z francouzského „éternité“, znamená „věčnost“.

UKRYTÉ PENÍZE
Vesnička Simtany je rozloţena v malém údolí po obou stranách potoka. Staré vrby stíní jeho břeh a malé dřevěné splávky před kaţdou
usedlostí zmírňují jeho běh. V dolní části obce se potok zpomaluje a rozlévá z mělkého koryta do vedlejšího ramene a tvoří zde
močálovitou baţinu.
V polovině 17.století, kdy se stala tato příhoda, zemědělských usedlostí zde moc nebylo, snad by je na jedné ruce spočítal. Ostatní
domky byly podruhů a nějakého menšího řemeslníka, tak jak je na malé vesnici potřeba.
Asi uprostřed vsi na pravé straně potoka na malé vyvýšenině, tam kde se údolí rozvírá směrem na západ k Pohledu, stálo dřevěné
selské stavení a přilehlé hospodářské budovy s uzavřeným dvorem a kolem domu zahradou. Ţil zde hospodář Tomáš Fitzka. Výměrou
polí byl v Simtanech nejmenší a proto ve snaze zvýšit své příjmy, získal výnosné řemeslo, dá-li se tak nazvat kosteličina při klášterním
kostele v Pohledu. Simtany jsou od Pohledu jen kousek cesty a těchto časech jiţ více jak tři století patřily pod klášterní panství
pohledské. Za svou kaţdodenní sluţbu v kostele byl dobře placen a tak si velmi často přinášel domů nějaký ten stříbrňák. Na
kostelničinu měl nyní čas, nejstarší syn stejně jiţ sám dobře hospodařil a počítal, ţe hned, jak přejde ta nejistá válečná do ba, mu
hospodářství předá, půjde na výměnek, ale kostelničinu bude dělat dál. To, co si v kostele vydělal, ukládal stranou, stříbro mělo stále
dobrou cenu.
Ten rok se proslechlo, ţe švédský vojevůdce Torstenson zvítězil nad císařskými u Jankova (6.3.1645). Vznikla obava, ţe právě tímto
krajem potáhnou jeho vojska. Kaţdý se připravoval na odchod do lesů a ukrýval svůj majetek. Také stříbrňáky nebylo radno nechávat
doma v nějakém běţném úkrytu a proto se starý Fitzek rozhodl, ţe peníze zakope.
Připravil si malou hliněnou nádobku, kam peníze ukládal, hrdlo převázal kůţí a zalil včelím voskem, aby byla nádoba vodotěsně
uzavřena. Dlouho se pak rozmýšlel, na které místo má svůj poklad zakopat. Nakonec se rozhodl pro svou zahradu. Vybral si místo
blízko domovní stěny a na dvě stopy od ní, proti staré jabloni, která mu určila směr, vykopal v noci nehlubokou jámu a tam ukryl
nastřádané peníze. Vše dělal tajně a nikdo z domácích nic nevěděl. Kdyţ se pak jednou ţena ţena dotazovala kde jsou peníze,
odpověděl jen tajemně: „Vše jsem dobře ukryl, nikdo nic nenajde, penězům neuškodí oheň ani voda.“ To bylo vše, co řekl, kdykoliv se
ho někdo z rodiny na peníze ptal.
V té době bylo v pohledském klášteru jen 6 řeholnic s proboštem. Protoţe se jim okolní lesy nezdály dosti bezpečné, bylo rozhodnuto,
ţe se pojedou ukrýt do hlubokých ţďárských lesů. Byl proto naloţen na povozy ten nejcennější majetek a zásoby, a k potahům bylo
však potřeba mimo čeládky dalších spolehlivých lidí. K této sluţbě byl také pozván kostelník Fitzek. Na ţďársku je jiţ čekali spolehliví
průvodci z tamního cisterciánského kláštera, jehoţ osazenstvo se také uchýlilo do lesů. Po splnění tohoto poslání vydal se kostelník na
cestu zpátky k domovu. Domů však nikdy nedošel. To jiţ krajem křiţovalo švédské vojsko a tak asi někde přišel o ţivot. Nikdo se více
nedozvěděl o jeho osudu. S ním však odešlo i tajemství místa, kde ukryl svůj stříbrný majetek.
Válka přešla, na statku hospodařil jeho syn, pak jeho děti a děti jejich dětí, ale jak přecházela generace za generací vţdy se v tomto
domě tradovala stará pověst, ţe v domě je někde ukryt poklad, kterému neuškodí oheň ani voda. Po třech staletích se pravda stala
skutečně jen pověstí vypravovanou babičkou při přástkách, nebo při draní peří. O tom, jak se zase tato pověst stala pravdou, vypravuje
další příběh.
Podle vyprávění jedné z posledních majitelek domu č.13, Marie Stillové roz. Dubnové a dle dalších historických pramenů napsal r.1965
Frant.Hladík

NALEZENÝ POKLAD
Hodně doby uplynulo v Simtanském potoku od doby, kdy v roce 1645 zakopal své peníze majitel hospodářské usedlosti, kostelník
Tomáš Fitzek.
Kdyţ nebyl v rodině syn, přešlo hospodářství na dceru, a tak za čas hospodařil v domě rod Palendalů a pak zase rod Dubnů, ale
dlouhou dobu se zde stále ještě říkalo „u Ficků“. Mezitím jiţ došlo k očíslování domů a třebaţe tento dům, nebo lépe hospodářství na
tomto místě, bylo jedno z nejstarších, dostal dům číslo popisné 13. Po dvou generacích Dubnů přišlo do tohoto domu další nové jméno
– Tecl.
Bylo jaro roku 1965 a majitel domu čp. 13 Bohuslav Tecl odkopával zeminu kolem základu obytné budovy, kde chtěl provádět izolaci.
20. května při výkopu na zahradě asi 50 cm pod povrchem blízko základu nalezl malou nádobku se 111 drobnými stříbrnými mincem i.
Kdyţ nález zjistil, domníval se, ţe pravděpodobně jiţ den předtím část nádobky přerazil a je moţné, ţe i několik mincí včetně střepů
odvezl do zaváţky. Po vyjmutí nebyla totiţ nádobka celá a hledání v zaváţce by bylo velmi obtíţné.
Podle nejmladší mince v nálezu, praţského tříkrejcaru Ferdinanda III. z roku 1645 byl poklad zakopán pravděpodobně v tuto dobu.
Struktura nálezu je podobná jako u jiných našich nálezů z konce třicetileté války: Převládají zde mince habsburské – Čechy, Morava,
Slezsko, Kladsko, Dolní Rakousy, Štýrsko, Korutany, Tyroly, dále arcibiskupství Salzburg a tři půlgroše polské. Z českých mincí je zde
zvláště zajímavý krejcar Jindřicha Šlika z mincovny v Plané (z r. 1633), dále dva tříkrejcary Albrechta z Valdštejna, které přes císařský
zákaz obíhaly ještě několik desítek let po jeho zavraţdění. Poměrně vzácné jsou také tři tříkrejcary z mincovny jáchymovské. Nejstarší
jsou polské půlgroše z r. 1501.
Nález podrobně zpracoval Bohumil Hladík ředitel muzea v Polné a publikoval jej v numismatickém sborníku. Nález byl vystaven v roce
1965 na výstavě 700 let Pohledu a nyní je uloţen v muzeu v Havlíčkově Brodě. Podrobný popis, fotografická dokumentace místa
nálezu, fotografie některých vzácných mincí, mapka mincoven a další podrobnosti jsou v kronice a fotokronice Pohledu.
Celková částka nálezu představuje 300 krejcarů. Jaká to asi byla hodnota v době uschování se dá těţko zjistit. K dispozici jsou aţ
údaje z doby o 20 aţ 40 let pozdější, které jsou ovšem také zajímavé.
Tak v roce 1689 měl havíř týdně plat 1 zlatý, coţ bylo 60 krejcarů, tesař také 1 zlatý, nádeník měl denní mzdu 8 krejcarů, kantor ročně
23 zlatých a 20 krejcarů. Ceny v roce 1667: slepice stála 5 krejcarů, husa 17 krejcarů, 1 libra (56 dkg) hovězího masa 2 krejcary, 1
kopa (60 ks) vajec 15 krejcarů, sáh dříví 14 krejcarů, 1 loket (77 cm) hrubého plátna 3,5 krejcaru, korec ţita 1 zlatý 10 krejcarů.
Poklad byl tedy v zemi ukryt 320 let tj. asi od roku 1645 do roku 1965. Po tolika letech se ukázalo, ţe pověst byla pravdivým odkazem
dávno zemřelých předků.
O pokladu se také psalo v dobovém tisku – Pochodni, Cestě Vysočiny a ve Světě v obrazech.

„Duch dřeva“ před farou
Většině občanů Pohledu jistě neuniklo, ţe před farou byla umístěna dřevěná, vyřezávaná,
odpočinková lavice. Tato lavice, nazvaná jejím autorem Duch dřeva, byla vytvořena z těla
jasanu, který rostl v obci a musel být odstraněn. Tímto způsobem můţe ještě pár let zdobit
obec. Lavice je součástí projektu na zlepšení turistického zázemí v obci,
spolufinancovaného z Fondu Vysočiny. Podrobnosti o všech výstupech projektu i o
autorovi obou plánovaných lavic přineseme v příštím vydání Pohledských listů.

