Číslo 4/09

Čtvrtletník

15. prosince 2009

Vážení občané,
opět se nám přiblížil ten nejhezčí čas tohoto roku. Ano, opět jsou tu Vánoce. Ten krásný čas milují nejen naši nejmenší,
ale i my dospělí. Dovolte mi proto popřát Vám jménem všech zastupitelů, aby tyto vánoční svátky byly naplněny radostí,
štěstím a láskou v kruhu nejbližších. Do nového roku hodně štěstí, zdraví, lásky, osobních i pracovních úspěchů!
Starosta

INFOKOUTEK
ANEB CO SE CHYSTÁ V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ
Kalendáře „Posázaví“ pro rok 2010 s historickými fotografiemi
obcí ležících na Sázavě je možné zakoupit na OÚ Pohled za
cenu 55 Kč.
Tradiční setkání seniorů se zastupiteli se uskuteční 17. prosince
od 14.00 hod. v kubovně hasičské zbrojnice. Občerstvení a
hudba zajištěny.

Zápis do 1. třídy Základní školy v České Bělé proběhne
v budově této školy dne 15. 1. 2010 od 13.00 do 16.00 hod.
Ples TJ Sokol Pohled se uskuteční v sobotu 30. 1. 2010 ve
Stříbrných Horách.
Výroční členská schůze Českého zahrádkářského svazu Pohled
se koná 27. února 2010 ve 13.30 hod. v klubovně nové hasičské
zbrojnice.

Přijďte se podívat 19. prosince 2009 v 15.00 hod. do zámku na
divadelní představení pro děti – Vánoční kouzlo. Hraje
Divadélko Kuba z Plzně.

Vánoční svátky 2009 v kostele
sv. Ondřeje v Pohledu

26. prosince 2009 ve 14,00 hod. před kostelem sv. Ondřeje
v Pohledu začíná tradiční Putování za betlémskou hvězdou aneb
Od kostela sv. Ondřeje ke kostelíku sv. Anny. Pořádá umělecká
agentura UNI-ART, Divadýlko Mrak, OU Pohled.

Čtvrtek, 24. 12. 2009, Štědrý den
22:00 hod. Mše svatá v noci

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná 29.
prosince v 17.00 hodin v klubovně hasičské
zbrojnice. Hlavním bodem jednání bude rozpočet
obce na rok 2010. Další body budou uvedeny v
programu jednání, který bude jako obvykle
zveřejněn předem na úředních deskách obce.

Pátek, 25. 12. 2009,
Hod Boží Vánoční
8:30 hod. Mše svatá
Sobota, 26. 12. 2009
Svátek sv. Štěpána
8:30 hod. Mše svatá

30.12. pořádá klub důchodců pro své členy tradiční
silvestrovskou
oslavu
v klubovně
hasičské
zbrojnice. Začátek ve 14.00 hodin.

Neděle, 27. 12. 2009
Svátek sv. Rodiny
8:30 hod. Mše svatá

Termíny svozu komunálního odpadu o vánočních
svátcích zůstávají beze změny, tedy ve středu 23.
12. a 30. 12. 2008. Od ledna se mění termíny
svozu popelnic! Bude se vyvážet pouze ve středu
v sudých týdnech, tzn. první svoz je ve středu 13.1.
2010.

Pátek, 1. 1. 2010, Nový rok
8:30 hod. Mše svatá

8. ledna se v klubovně hasičské zbrojnice koná výroční členská
schůze Sboru dobrovolných hasičů v Pohledu.

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
Od vydání posledních Pohledských listů se konala dvě veřejná zasedání zastupitelstva obce Pohled, a to 30. září a 30. listopadu. Na
tomto místě uvádíme jen nejdůležitější projednávané body. Úplný zápis z jednání je k nahlédnutí na OÚ Pohled nebo na internetových
stránkách obce.

Ze zasedání 30. září:
Na programu zasedání bylo projednání tří smluv, dále záměr koupě pozemku a rozpočtové opatření.
Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu se společností ČEZ Distribuce o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Jedná
se o věcné břemeno uložení kabelu nízkého napětí, který bude veden přes pozemek obce p.č. 350, nacházející se v k.ú. Simtany na
samoty u sv. Anny. Kabelové vedení bude uloženo výměnou za vzdušné vedení, u kterého dochází k častým poruchám při vichřicích.
Realizace bude nejdéle v r. 2010. Náhrada obci Pohled za věcné břemeno je 1.000 Kč. Druhá projednaná smlouva se stejnou
společností se týkala věcného břemene uloženého kabelu nízkého napětí, vedeného přes pozemek obce p.č. 536/9, nacházející se v
k.ú. Pohled (Rouštany, cesta u čekárny) z důvodu přípravy stavby silničního obchvatu Rouštan. Náhrada obci Pohled za věcné
břemeno je 500 Kč. Poslední projednanou smlouvou byla smlouva mezi Českou republikou-Ministerstvem vnitra a Obcí Pohled o
převodu vlastnictví k majetku České republiky. ČR–Ministerstvo vnitra převádí bezúplatně touto smlouvou ochranné pomůcky pro Sbor
dobrovolných hasičů obce Pohled v hodnotě 26 550 Kč. Jedná se o 3 páry hasičských zásahových bot, 3 ks blúz a 3ks kalhot
ochranného oděvu Bushfire cz.
Zastupitelé projednali záměr získat koupí do vlastnictví obce pozemek p.č. 46/1 o výměře 2 340 m2. Pozemek je veden jako trvalý
travní porost v k.ú. Simtany a jeho vlastníkem je ČR – Pozemkový fond. Pozemek se nachází mezi silnicí I.třídy 1/34 a simtanským
rybníkem a navazuje na pozemek obce. Důvodem pro získání je, že by to umožněnilo vybudovat propusti na odvod vody z místní
komunikace a části budoucí zástavby a dále by bylo možné prořezat zeleň tak, aby se osadila svodidla. V pozemku vede veřejné
osvětlení v majetku obce a přes pozemek vede pěší stezka k nádraží. Zastupitelé odsouhlasili záměr koupě, pokud cena nepřesáhne
15 000 Kč.
Zastupitelstvo projednalo Rozpočtové opatření č. 3/09. Příjmy se tímto opatřením zvyšují o 420 000 Kč (hl. část navýšení tvoří dotace
na rekonstrukci cesty u sv. Anny – 200 000 Kč a daň z příjmu fyzických osob – 133 000 Kč), výdaje se zvyšují o 262 700 Kč (výdaje na
rekonstrukci veřejného osvětlení, oprava podlahy zdravotního střediska, pořízení Czech Pointu, pořízení křovinořezu, zálohy na plyn,
elektrickou energii a další drobné výdaje).

Ze zasedání 30. listopadu:
Zastupitelstvo obce projednalo změnu četnosti svozu komunálního odpadu Přitom byly vzaty v úvahu výsledky dotazníkového šetření a
vývoj finančních nákladů na svozy v uplynulých letech. Bylo navrženo přejít v roce 2010 na systém svozu 1x za 14 dní. Úspora, která
vznikne změnou svozu je odhadována na cca 86 tisíc Kč. Dále zastupitelé projednali změnu výše poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom. odpadu na rok 2010. Při výpočtu výše poplatku se vychází
vždy z nákladů posledního uzavřeného období. Pro rok 2010 se tedy musí vyjít z nákladů v roce 2008.
Rozúčtování nákladů na komunální odpad na osobu a rok:
Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného kom.odpadu za rok 2008: 369 021 Kč
Počet osob pro výpočet poplatku: 816
Výpočet maximálního poplatku podle platné legislativy: 369 021/816=452 Kč.
Protože se očekává v příštím roce úspora se systému svozu, bylo navrženo pro rok 2010 poplatek nezvyšovat, ale ponechat jej ve
stejné výši jako v roce 2009, tj. 396 Kč na osobu a rok. Rozdíl v nákladech bude hrazen z rozpočtu obce.
ZO projednalo žádost ředitelky MŠ o souhlas s čerpáním z rezervního fondu MŠ ve výši 270 956,77 Kč. Finanční prostředky byly
použity na opravu sociálního zařízení MŠ dle požadavků KHS Jihlava. S tím souvisí i projednání žádosti ředitelky MŠ o navýšení
rozpočtu MŠ Pohled o 50 000 Kč z důvodu vyšších nákladů na opravu střechy a sociálního zařízenív MŠ.
Dalším bodem programu bylo projednání prodeje pozemků obce v Přibyslavské ulici. Jedná se o úzký pruh pozemků po levé straně
ulice ve směru od křižovatky s Revoluční ulicí. Tyto pozemky jsou dlouhodobě zaploceny a užívány majiteli přilehlých nemovitostí.
2
2
Celková rozloha všech tří pozemků je 97m a zastupitelstvo rozhodlo o prodeji za cenu 30 Kč/m majitelům sousedních nemovitostí.
ZO projednalo žádost společnosti OSIVA a.s. Havl. Brod. Společnost uvažuje o výstavbě bioplynové stanice v zemědělském areálu
společnosti v k.ú. Pohled a požádala o udělení souhlasu s tímto záměrem. Souhlas je udělen pouze pro potřeby společnosti ČEZ.
ZO projednalo Rozpočtové opatření č. 4/09. Příjmy se zvyšují o 78 000 Kč, výdaje se zvyšují o 140 800 Kč . Rozdíl 62 600 bude
hrazen z výsledku hospodaření minulých let.
Vývoj celkových nákladů na odpad a doplatek z rozpočtu obce v jednotlivých letech
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NÁKLADY NA ODPAD
jsou
tvořeny
několika
položkami. Největší část tvoří
komunální odpad v popelnicích. Na této částce se podílí
jednak váha odpadu, dopravné za odpad a skládkovné.
Kolik odpadu z popelnic se
v minulých
letech
z obce
odvezlo, ukazuje graf. V roce
2008 došlo poprvé k meziročnímu poklesu váhy odpadu.
Pokles by mohl být ještě větší,
kdyby občané do popelnic neukládali odpad ze zahrad, ale
kompostovali jej na své
zahradě. Kromě komunálního
odpadu musí obec hradit i
náklady
na
nebezpečný
odpad, vývoz velkoobjemového odpadu a tříděný odpad.
Vývoj celkových nákladů na
odpad ukazuje graf na str. 2.
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PŘEHLED DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE K 30.11.2009 V POROVNÁNÍ S ROKEM 2008
Daň z příjmu fyz.osob
ze závislé činnosti

Daň z příjmů
právnických osob

Daň z přidané hodnoty

Daně celkem

2008

2009

2008

2009

2008

2009

leden

161 083

155 487

197 340

248 819

194 083

204 353

586 249

669 122

únor

86 271

105 231

17 002

11 082

402 302

399 191

520 370

525 462

5 092

březen

85 573

82 773

211 766

88 000

0

0

359 811

184 964

-174 848

duben

46 904

49 594

75 567

126 929

184 638

145 063

359 382

357 462

-1 919

květen

83 583

78 129

14 395

0

297 808

353 037

432 246

459 094

26 848
-53 830

červen

2008

Rozdíl let
2009
-2008

2009

82 873

96 914

91 031

110 202

146 759

99 074

98 441

553 884

500 054

červenec

108 743

108 215

565 497

303 144

191 386

182 949

924 700

983 460

58 760

srpen

104 165

91 391

3 555

0

376 509

372 365

496 229

478 982

-17 247

září

94 748

78 139

193 621

52 897

81 324

86 662

472 249

297 374

-174 875

říjen

101 071

75 505

199 795

96 912

169 410

146 950

518 492

349 781

-168 711

listopad

128 867

94 709

20 154

6 769

408 806

375 829

572 274

496 461

-147 041

prosinec

81 975

440 882

0

0

6 236 768

5 302 216

-564 897

celkem

1 179 897

85 814
1 010 203

1 694 706

105 017
1 081 312

2 510 357

2 364 839

P

řed koncem roku musí zastupitelé všech obcí připravovat rozpočet na následující rok. Příprava rozpočtu není nikdy jednoduchou
záležitostí, ale letos je ještě ztížena faktem, že daňové přijmy obcí významně poklesly. Tabulka uvádí, jak vypadalo plnění
pohledské obecní kasičky z celostátního daňového výnosu. Kvůli úspoře místa nejsou uvedeny všechny daňové kategorie (např.
daň z příjmu samostatně výdělečně činných osob nebo daň z nemovitosti), ale jen ty, které přinášejí nejvýznamnější objem finančních
prostředků. Úplný obrázek poskytují poslední dva sloupce, kde jsou sečteny všechny daně. Je zřejmé, že ke konci listopadu již činí
daňový propad oproti roku 2008 více než půl milionu Kč. To jsou peníze, se kterými bylo pro letošek v rozpočtu obce počítáno a které
logicky chybí. Výhled do příštího roku není optimistický, a proto i rozpočet pro příští rok musí počítat s menším objemem financí.

ZAHÁJENÍ PROVOZU CZECH POINT NA OÚ POHLED
Provoz
projektu
CZECH
POINT
prostřednictvím kterého se vydávají
ověřené výpisy, byl na Obecním úřadě v
Pohledu zahájen 1. 12. 2009.
Smyslem tohoto projektu je umožnit
občanovi získat na jednom místě a na
počkání ověřená data z veřejných i
neveřejných informačních systémů, úředně
ověřit dokumenty a listiny, převést
písemné dokumenty do elektronické
podoby a naopak. Služba není určená k
nahlížení do registrů, ale pouze k

vystavení
ověřeného
výstupu
z
příslušného registru. Tento ověřený výstup
se stává veřejnou listinou.
Poskytovány jsou následující služby:
• výpis z Katastru nemovitostí - ke
zprovoznění dojde teprve v
následujících týdnech
• výpis z Obchodního rejstříku
• výpis z Živnostenského rejstříku
• výpis z Rejstříku trestů
• výpis z bodového hodnocení řidiče

•
•
•
•
•
•
•
•

přijetí podání podle živnostenského
zákona (§ 72)
výpis z insolvenčního rejstříku
vydání ověřeného výstupu ze
Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
podání do registru účastníků provozu
modulu autovraků ISOH
autorizovaná konverze dokumentů
datové schránky
Czech POINT@office
Czech POINT E-SHOP - výpisy
poštou

VYHODNOCENÍ ANKETY ZASTUPITELSTVA OBCE
V září byla z rozhodnutí zastupitelstva obce provedena anketa mezi obyvateli obce Pohled. Účelem akce bylo zjistit názor občanů na
některé služby obce V anketě byly položeny 4 otázky a dotazníky byly rozdány zároveň s výtiskem zářijových Pohledských listů.
Dotazník nebyl doručen těm domácnostem, které nevyužívají žádnou z dotčených služeb.
Byly položeny tyto otázky:
Otázka 1: Souhlasíte s přechodem na celoroční vyvážení 1x za 14 dní?
Otázka 2: Vyhovuje vám současný režim rozsvěcování a zhasínání světel?
Otázka 3: Jak slyšíte hlášení obecního rozhlasu?
Otázka 4: Souhlasíte s uzavřením čekárny během noci a o víkendech?
Z 592 rozdaných dotazníků bylo vyplněno a odevzdáno 317, což činí 53% návratnost, přičemž ne všichni se vyjádřili ke všem otázkám.
Celkem 117 dotazníků obsahovalo souhlasné odpovědi na všechny čtyři otázky.
Na první otázku odpověděli všichni, což odpovídá významnosti této problematiky pro každého občana. V současné době je v Pohledu
systém vyvážení popelnic rozdělen na letní období (květen-září), kdy se vyváží 1x za 14 dní a zimní období (říjen-duben), kdy se
vyváží týdně. Při platbách za odpad tvoří dopravní náklady na odvoz popelnic poměrně významnou částku, kterou by bylo možné snížit
přechodem na celoroční vyvážení pouze 1x za 14 dní. Jak se k tomu vyjádřili občané, ukazuje níže uvedený graf.
Většina, 176 občanů (55 %) souhlasila s celoročním vyvážením jednou za 14 dní. Někteří vyjadřovali nespokojenost s tím, že mají
platit za ty občany, kteří netřídí a produkují velké množství
10%
odpadu.
Vyvážení popelnic
110 respondentů (35 %) si přeje zachovat současný stav.
Pro vyvážení každý týden se vyslovilo pouze 31 obyvatel,
což představuje 10 %.
Vzhledem k výsledku ankety nebude rozhodně celoroční
týdenní
vývoz zaveden.
jednou za 14
O výsledcích ankety jednali zastupitelé při svých
dní
pracovních poradách a zvážili je při sestavování rozpočtu
současný stav
na rok 2010. Vycházeli z předpokladu, že občanům, kteří
35%
dotazník obdrželi, ale nevyjádřili se k němu, přechod na
55%
týdně i v létě
vyvážení 1x za 14 dní nevadí. Pro rok 2010 bylo
rozhodnuto přejít na tento způsob, který je praktikován i
v některých okolních obcích. Pro občany to bude
znamenat, že poplatek za svoz, uložení a třídění
Celkem 314 odpovědí
komunálního odpadu pro příští rok nebude nutné
zvyšovat, neboť bude ušetřeno cca 85 tis. kč. Poplatek tak
zůstane ve výši 396 Kč na osobu a rok.
Druhá otázka se týkala veřejného osvětlení. K této otázce se již nevyslovili všichni občané. Některých se třeba problematika nedotýká
nebo jim na způsobu veřejného osvětlení nezáleží. Bylo zjištěno, že většině (263 odpovědí, 86 %) současný systém vyhovuje. 31
obyvatel navrhovalo svítit celou noc a 13 odpovědí navrhovalo jiný režim. V současnosti se veřejné osvětlení vypíná ve 23.30 a zapíná
ve čtyři hodiny ráno, s tím, že na silvestra a při případných mimořádných akcích se svítí celou noc.
K záležitosti místního rozhlasu se rovněž část občanů nevyjádřila. Bylo získáno 309 odpovědí, z nichž 288 (93 %)vyjadřovalo
spokojenost se slyšitelností. Celá řada stížností se týkala špatné slyšitelnosti rozhlasu při průjezdu vlaku nebo nákladních aut. To ze
strany obce řešit nelze, ale zbývajícími 21 odpověďmi, které se týkaly špatné slyšitelnosti rozhlasu v některých částech obce, se
zastupitelé zabývali a budou řešeny v rámci možností obce.
Poslední otázka se týkala autobusové čekárny v Pohledu. Z důvodů přetrvávajícího nepořádku v autobusové čekárně v Pohledu se
zastupitelé zabývali možností jejího uzavření v nočních hodinách a o víkendech. Vyjádřilo se k tomu 295 občanů, z toho 257 (87 %)
souhlasilo s uzavřením. Výsledek dotazníkového šetření ovšem neznamená, že čekárna bude skutečně uzavřena.
Zastupitelé obce děkují touto cestou všem občanům, kteří dotazník vyplnili a odevzdali popř. napsali připomínky.

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Několik let čekalo zastupitelstvo obce marně na vyhlášení
nějakého pro obec dostupného grantu, kterým by se dala řešit
rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení v Pohledu a
Simtanech. Proto se rozhodlo realizovat v letošním roce tyto
práce z rozpočtu obce. Bylo vyměněno 20 světel s výbojkami
110W a více. Tato světla byla již stará dvacet a více let. V rámci
výměny světel byla provedena i změna v umístění světel
v Revoluční ulici. K rozšíření veřejného osvětlení došlo u bytovek
v Pohledu, u nové hasičské zbrojnice, a v Simtanech u silnice
1/19. Z důvodů zamýšlené demolice staré zbrojnice bylo
přemístěno napájení a měření veřejného osvětlení z tohoto
objektu do samostatného piliře u nové zbrojnice novým
kabelovým vedením po sloupech rozvodu nízkého napětí. Zbývá
ještě dokončit výměnu 7 světel od nádraží k simtanské lávce.
Náklady na rekonstrukci dosáhly 160 000 Kč. Roční náklady za
spotřebovanou elektrickou energii se pohybují kolem 55 tis. Kč při
osmdesáti svítících světlech v Pohledu, dvaceti v Simtanech a
dvou v Rouštanech.

ÚKLID LISTÍ
V předposledním listopadovém týdnu proběhl v obci úklid
spadaného listí. Původně svolaná brigáda na 17. listopadu byla
pro nepřízeň počasí odložena. Někteří občané přesto část listí

shrabali ještě tento den. Postupně se během týdne zásluhou
členů Klubu důchodců, Sboru dobrovolných hasičů, zahrádkářů a
Sdružení rodičů a přátel dětí podařilo všechny plochy shrabat.
V sobotu byl pak za pomoci členů TJ Sokol provedeno naložení a
odvoz listí. Při nakládání pomáhaly 2 vozy a traktor z firmy Osiva,
a.s. Havl. Brod, Firma Zempol Pohled rovněž zapůjčila traktor a
firma Rázl a Škaroupka poskytla nakladač. Bez pomoci této
techniky by nebylo možné úklid provést.
Obec Pohled děkuje všem občanům a firmám, kteří se na
úklidu obecních prostranství podíleli.

VÝSADBA ZELENĚ
Obec Pohled využila v dubnu letošního roku možnosti požádat o
dotaci Ministerstva životního prostředí na výsadbu zeleně podél
cesty k Polzerům. Obci byla přiznána podpora ve výši 100%
nákladů tzn. 32 971 Kč. Výsadba musela splňovat přísná kritéria
Programu pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného
prostředí. Proto musely být vysazeny pouze původní druhy
stromů a keřů. Výsadbu provedla v říjnu firma Okrasné dřeviny
Ladislav Křesťan, Havl. Brod. Bylo vysázeno 8 ks jeřábu ptačího,
4 ovocné stromy, 60 ks hlohu a 60 ks trnky a provedeno oplocení
proti okusu zvěří.

ZASTUPITELSTVA OBCE POHLED

KTERÉ SE KONÁ VE ČTVRTEK 17. PROSINCE 2009
OD 14 HODIN
V KLUBOVNĚ NOVÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE
SRDEČNĚ ZVOU ZASTUPITELÉ

z lipového dřeva, které je podstatně měkčí a také méně odolné
než dřevo jasanové, ze kterého je „Duch dřeva“, byla na zimu
uklizena a na místo bude dopravena až na jaře. Na jaře by také
měla být již hotová třetí část celého projektu, a tou je malovaná
orientační tabule s mapou a informačním textem. Orientační
tabuli o velikosti 120x100 cm namaluje ak. malíř Martin Findejs,
který rovněž zajistí i stojan, jeho umístění a zalaminování mapy.
Celkové náklady byly při podávání projektu odhadnuty na 55 tis.
Kč a z toho 22 tis. Kč bude činit příspěvek kraje Vysočina. Za
hotové lavice bylo zaplaceno 21 000 Kč. Zastupitelé doufají, že
výstupy projektu poslouží turistům, návštěvníkům obce, ale i
občanům a zároveń zvelebí místo před kostelem a farou.
Pan Špicl tvořil lavici ve tvaru otevřené knihy u vchodu do parku,
a tak mohli kolemjdoucí pozorovat, jak jeho dílo postupně vzniká.
Autor využil lipového kmene i s jeho rozvětveným koncem a
kromě otevřené knihy vyřezal na okraji i motiv obličeje a ležící
kočky. Lavici navíc zdobí citát Konfucia: „Kamkoliv jdeš, jdi celým
svým srdcem“

PROJEKT NA ZLEPŠENÍ TURISTICKÉHO ZÁZEMÍ V OBCI
POHLED
V minulém čísle Pohledských listů jsme přinesli fotografii
vyřezávané lavice s názvem Duch dřeva. Tato lavice je součástí
projektu, který je realizován s přispěním Fondu Vysočiny. Naší
obci se totiž podařilo získat grant na projekt s názvem „Zlepšení
turistického zázemí v obci Pohled.“ V areálu památkově
chráněných objektů v Pohledu dosud nebylo žádné informační
místo pro turisty.
Kromě již vytvořené odpočinkové lavice, která je umístěna před
farou, vznikla ještě druhá lavice ve tvaru otevřené knihy. Autorem
obou děl, včetně návrhu je pan Josef Špicl z nedalekých
Pohledských Dvořáků.
Protože druhá lavice je vyřezána

Na fotografii je vidět část ještě nedokončené lavice.

JEŠTĚ JSI NEVIDĚL BOHA? MÁŠ MOŽNOST HO POTKAT.
Vstupujeme do tiché svaté noci. Vánoční tajemství nás už vtáhlo do svého středu. A my se o Vánocích
setkáváme s tím, kterého hledá lidské srdce, po kterém touží a často si to ani neuvědomuje.
Možná znáte historku z židovského vyprávění. K moudrému rabímu přišel veliký učenec a prohlásil: „Už jsem
tolik knih přečetl a prostudoval, ale s Bohem jsem se ještě nesetkal.“ Rabi mu odpověděl: „Pak jsi nebyl ještě
dostatečně skloněn, chyběla ti pokora.“
Tak je tomu s mnoha lidmi. Kladou nám křesťanům stejnou otázku. „Já jsem Boha neviděl, proto nevěřím.
Ukaž mi ho.“ Jenomže i my musíme všem těmto lidem dát stejnou odpověď jako židovský rabín: Ještě nejsi
dostatečně pokorný, ještě ses dost hluboko nesklonil, abys ho uviděl. Bůh se sám ponížil a sestoupil k nám. A
ty neumíš snížit svůj pyšný rozum? Kdybys to dokázal, pak bys objevil v chudém betlémském dítěti, vtělenou
Boží lásku. Tvé srdce by najednou ucítilo hřejivou sílu Boží milosti.
Chceš vidět Boha? Chceš ho vnímat? Nauč se vidět jeho lásku v těch, kdo se mu otevřeli, kdo se stali nositeli
Boha, kdo v sobě zrcadlí Boží lásku a odrážejí ji do světa. Dnešní svět je krutý, nevidí a necítí tuto lásku. A
když ji pozná, zneuctívá ji.
Láska, pokoj a radost, to jsou hlavní charakteristiky Vánoc. Neskloňujme tato slova jenom během těchto
svátečních dní, ale vytvořme si Vánoce každý den během následujícího roku. A stačí jen tak málo. S láskou a
s vděkem podržet ruku starého nebo chorého člověka ve své teplé dlani. Pohladit syna, či dceru, i když
překročili třeba patnácté či osmnácté narozeniny. Donést květinu své manželce. Uvařit to, co má manžel
nejraději. A když k tomu přidáme milé slovo a úsměv – tak to bude ten nejkrásnější a největší dárek. Bude mít
větší hodnotu, než ten nejdražší dar zabalený v luxusním v papíru ozdobeném obrovskou mašlí.
Vánoce jsou krásné právě tím, že se všichni snažíme své okolí učinit šťastným a radostným. Kouzlo Vánoc je
nezávislé na pohodě či nepohodě, ale závisí na lásce z upřímného lidského srdce.
Až když si při vánočním přání budeme podávat ruce a budeme si přát všechno to krásné, ať je v tom stisku
ruky cítit tep našeho srdce. Ať se naše oči vzájemně střetnou a naplní nás radost i pokoj. To Vám všem
upřímně přeje
Váš duchovní správce, P. Tomáš Rastislav Höger, O.Praem

.

HASIČSKÁ ZBROJNICE ZKOLAUDOVÁNA
Rozhodnutí přestavět bývalou sušku státního statku na hasičskou
zbrojnici padlo již v roce 2006 po dohodě zastupitelstva obce se
Sborem dobrovolných hasičů v Pohledu. Projekt na přestavbu
zpracoval Ing. Karel Pátek pod hlavičkou firmy autorizovaného
inženýra Karla Báti, který zabezpečoval stavební dozor. Na jaře 2007
začaly přípravné práce, které byly prováděny brigádnicky a zdarma,
poskytováno bylo pouze malé občerstvení z peněz Sboru
dobrovolných hasičů. Náklady na občerstvení, pracovní nářadí a
drobný materiál činily celkem 75 tis. Kč a tyto finanční prostředky
nejsou zahrnuty v níže uvedené tabulce.
Fotografie vpravo ukazuje celý prostor na jaře 2007. Na podzim bylo
vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci 18. října. Ještě
v tomto roce bylo provedeno pokrytí střechy.
Následovaly dva další roky intenzivní práce. Hlavní břemeno starostí při shánění brigádníků neslo vedení Sboru dobrovolných hasičů,
jmenovitě pan Jiří Farka a Milan Novotný. Při přestavbě se postupně vyskytlo nespočet problémů, do jejichž řešení se musela kromě
SDH a stavebního dozoru zapojit i obec zastoupená starostou Ing. Klementem. Kolik starostí a volného času to všechno stálo, to si
může nezasvěcený jen těžko představit. Jak říká p. Farka, „Je škoda, že se nezapojilo víc lidí, možná jsme mohli mít první veřejné
zasedání v nové klubovně zbrojnice již o rok dřív.“
18. listopadu 2009 bylo vydáno kolaudační
Profinancované prostředky na přestavbu požární zbrojnice
rozhodnutí a stavba byla předána do užívání.
30. listopadu se zde konalo první veřejné
Z rozpočtu
Z Fondu
Rok
Dary
Celkem
zasedání zastupitelstva obce. Úplné dokončení
obce
Vysočiny
venkovních úprav si ještě vyžádá značné
finanční prostředky. Bude nutné provést
2007
247 792
119 000
50 000 p. Tomášek
416 792
odvedení dešťové vody a dokončit příjezdovou
2008
403 759
116 000
400 000 ČMŠ Mokrá
919 759
komunikaci. O tom, jak vypadalo financování
2009
892 137
134 000
50 000 ČZS Pohled
1 076 137
celé akce v jednotlivých letech informuje
uvedená tabulka.
celkem k
Během dvou let se na celé stavbě podílelo
1.12.2009
1 543 688
369 000
500 000
2 412 688
pracemi okolo patnácti firem z okolí. Firmy,
které zajišťovaly významnější práce, jsou uvedeny v tabulce.

Firma
Miroslav Krejčí, Klempířství, Štoky
PKS MONT, Žďár n/Sáz.
Miloslav Kratochvíl, Ždírec
Q-mont HB, v.o.s. Havl. Brod
Altoma, s.r.o. Havl. Brod
TRAS-EKO s.r.o., Havl. Brod
Josef Fejt, Lípa
Milan Novotný, Pohled
ERMONT, s.r.o., Hlinsko
Milan Musil, zednictví, Přibyslav
Lubomír Dvořák, Havl. Brod

Provedené práce
Pokrývačské a klempířské práce
Okna, dveře
Plynový kotel a topenářské práce
Sádrokartony
Garážová vrata
Průmyslová podlaha v garáži
Elektroinstalace, hromosvody
Truhlářské práce
Připojení plynu
Fasáda
Zemní práce, terénní úpravy,
venkovní schody, zámková dlažba

Kč
260 716
101 740
141 729
154 746
150 791
65 807
87 583
59 736
44 270
96 569
362 382

Během celého období se na stavbě vystřídalo 66 brigádníků, z toho 43 členů SDH a 23 ostatních občanů. Přestože v průměru vychází
60 hodin na brigádníka, ve skutečnosti se odpracované hodiny velmi různily od několika desítek do několika set. Pochvalu zaslouží
všichni, ovšem za stovky odpracovaných hodin je pouze pochvala opravdu velmi malé ocenění. (Tím spíše, že ti největší pracanti si
nepřáli být zveřejněni) Snad je tedy bude těšit vědomí, že vytvořili trvalé dílo,
které poslouží mnoha občanům obce.

Brigádnické hodiny odpracované v jednotlivých letech
Rok
2007
2008
2009
Celkem

Počet hodin
1852
1536
675
4063

Kolik se ušetřilo tímto způsobem peněz z obecní pokladny si může každý
spočítat pronásobením hodin mzdovou sazbou.

KONEC STARÝCH ČASŮ
Pohledský zámek byl až do roku 1945 velice honosným letním sídlem. Majetkové poměry rodu Clam-Gallasů, kteří vlastnili Pohled
v letech 1864-1899 byly úctyhodné. Své majetky měli především na severu Čech – majitelka zámku Klotilda Clam-Gallasová roz.
Dietrichsteinová a její muž Eduard Clam-Gallas sídlili na zámku Frýdlant a dále vlastnili Lemberk, Grabštejn, Liberec, sama Klotilda
pak přinesla do rodu věnem po Dietrichsteinech majetky Žďár nad Sázavou, Polnou, mnoho polností a lesů. Clam-Gallasové
investovali značné finanční prostředky i do pohledského zámečku, který Klotilda koupila na Štědrý den roku 1864 a v dalších letech ho
přebudovala na reprezentativní šlechtické sídlo. Jak se můžeme dozvědět z inventáře z roku 1888, zámek nabízel následující
komfortní zařízení: V I. patře se nalézaly 3 pokoje pro panstvo, knihovna, malá jídelna, balkónový salón, ložnice, šatna, lázeň, pokoj
komorné, toaletní pokoj, ložnice Její Excelence, 2 ložnice pro hosty, salón pro hosty, 4 pokoje pro hosty, pokoj pro služebnictvo 2x,
kávová kuchyně, sklad prádla, oratoř, přípravna. V přízemí se pak nacházel byt klíčnice, divadlo (v té době již sloužilo jako sklad
zahradního nábytku a postelí), postrojová komora, pokoj pro služebnictvo, 2 pokoje pro hosty, pokoj domovníka, sklady, záchody,
pokoj podomků, pokoj sloužících, 2 pokoje kočích, vozovna, sklad krmiva, konírna 2x, malá konírna a kvelb. V bývalé úřednické
budově (prelatura) byly v 1. patře 2 pokoje pro hosty, jídelna, pokoj komorníka, pokoj kuchaře, v přízemí zámecká kuchyně, komora na
nádobí a prádlo, spižírna.1
V dalších letech, po smrti Klotildy hraběnky Clam-Gallasové, byl zámeček starostlivě udržován a opečováván díky jejím dcerám,
Eduardině kněžně Khevenhüllerové-Metsch a Klotildě hraběnce Festeticsové. Je však nutné podotknout, že se české šlechtě po roce
1918, ač se to nezdá, nevedlo nejlépe, a to kvůli vzniku samostatného Československa a novým restrikčním zákonům vedeným proti
šlechtickým výsadám. V r. 1918 bylo zrušeno šlechtictví a titulatury, majetky šlechtických rodů byly hromadně obstaveny v rámci
pozemkové reformy z let 1919-1920. Např. rod Clam-Gallasů, ze kterého obě urozené dámy pocházely, vlastnil 49000 ha půdy (pro
srovnání - nejvíce spravovali Schwarzenbergové – 192000 ha), přičemž bylo obstaveno vždy 44 % pozemků. Cílem reforem byla
konfiskace a následné přerozdělení šlechtické půdy československým občanům. Majetek pohledských dam spravoval již od poč. 20.
stol. velkostatek spojený se jmény Josefa a Eduarda Bauera a později v 30. letech se jménem Maxe Turnovského, ale sama
pozemková reforma se přímo pohledského majetku výrazněji nedotkla. Tituly se bez ohledu na vydaný zákon používaly, o čemž svědčí
i zápisy v pohledské kronice.
Hraběnka Festeticsová se stala po smrti své sestry Eduardiny v r. 1925 jedinou majitelkou pohledského panství. Jako dědičku a
spolumajitelku však krátce nato ustanovila svou neteř Eleonoru roz. Clam-Gallasovou. Ta byla dcerou Františka hraběte Clam-Gallase,
provdala se poprvé za Karla V. z orlické větve Schwarzenbergů a podruhé za Zdeňka Radslava, hraběte Kinského vlastníka Chlumce
nad Cidlinou, a díky Eleonořině dědictví i Žďáru nad Sázavou a Polné. Pamětní kniha pak udává, že byla spolumajitelkou pohledského
zámku pouze do roku 1939. To proto, že Zdeňku Radslavu Kinskému, muži naší Eleonory, a dalším vlasteneckým šlechticům, kteří se
po nástupu nacismu a vytvoření protektorátu připojili k Prohlášení historických rodů Čech a Moravy (vyjádření věrnosti českému státu
v době okupace), byla nacisty na jejich majetek uvalena vnucená správa (to se dotklo určitých větví rodu Schwarzenbergů, Kinských,
Lobkowiců, Kolowratů, Czerninů, Šternberků, Colloredo-Mansfeldů…)2. Vnucená správa postihla r. 1939 i majetek a velkostatek
hraběnky Festeticsové, nikoli však z důvodů vlasteneckých, spíše kvůli označení šlechty jako nežádoucího elementu neslučující se
s idejemi národního socializmu.
Šlechta nebyla ráda viděna ani po roce 1945. A tak konec války znamenal také konec existence šlechtického majetku, tím i majetku
pohledské hraběnky Festeticsové. Prvními právními normami, které po válce vznikly, byly dekrety prezidenta republiky, dnes často
diskutované, známé jako Benešovy dekrety. Jejich přímým důsledkem byla konfiskace majetku na základě zákona 5/1945 Sb.
„osobám státně nespolehlivým“. Tou byla shledána tehdy 86letá Klotilda Festeticsová, majitelka Pohledu, která válku strávila nejspíš ve
Vídni. § 4 zmíněného dekretu prezidenta republiky totiž obsahuje následující: „Za osoby státně nespolehlivé jest považovat: a) osoby
národnosti německé nebo maďarské, b) osoby, které vyvíjely činnost, směřující proti státní svrchovanosti, samostatnosti, celistvosti,
demokraticko-republikánské státní formě, bezpečnosti a obraně Československé republiky, které k takové činnosti podněcovaly nebo
jiné osoby svésti hleděly a záměrně podporovaly jakýmkoliv způsobem německé a maďarské okupanty…3 Podmínku a) splňovala i
majitelka pohledského zámku. Zemědělský majetek byl pak zabaven podle zák. 12/1945 Sb., zbylý movitý a nemovitý majetek, který
byl do r. 1945 pod německou, čili říšskou správou, pak podle zák. 108/1945 Sb. Celé pohledské panství tak během roku 1945 připadlo
Československé republice. To v reálu vypadalo následovně (citace z Pamětní knihy, dále jen PK): „7. května 1945 – během dopoledne
prohlášena podle dekretu 5 pres. republiky konfiskace: a) Velkostatku Klotildy Festeticschové a dozorem nad hospodářstvím dvora
pověřen kontrolní asistent Jar. Tecl“ a dále: „Dne 28/7. 1945 byla uveřejněna vyhláška O.N.V. v H. Brodě čj 2951/45 ze dne 26/7. 1945
o konfiskaci zemědělského majetku Klotildy Festetitschové v obcích Pohled, Pohl. Dvořáci a Kyjov. Týž den přišel do Pohledu rada
Sochor min. zemědělství a prohlásil, že jde parcelovat velkostatek Pohled, vyjímaje zámek a lesy.“
Je jasné, že toto jednání se potomkům šlechtického rodu, který měl Pohled v držení přes 80 let, nemohlo líbit. Proto se na scéně
objevuje muž Eleonory Kinské, zmiňovaný hrabě Zdeněk Radslav. Pamětní kniha říká toto: „Krátce nato (po 10./9. 1945) přijel do
Pohledu Zděnek Rastislav Kinský […] a žádal, aby mu M.N. Výbor přidělil velkostatek, že je ochoten za to dáti obci Pohled 15 ha půdy
na stavební parcely a 50 ha lesa. Předseda M.N.V. o věci večer referoval, ale řekl, že pana hraběte ihned vyrozuměl, že o tom nebude
vůbec jednáno.“ V krátké době také veškeré snahy Kinských o získání zabaveného majetku končí. Po únoru 1948 se bývalá šlechta
stala nepřítelem lidu, stát se jí spíše chtěl zbavit, proto manželé Kinští jakožto vlastníci Žďáru n/S. dostávají podle zák. č. 142/1947
v březnu 1948 jednoduše výpověď, načež se rozhodují emigrovat z Československa do Francie. (Majetek jim je úředně zabaven až
v roce 1953, a to pro trestný čin nedovoleného opuštění republiky).
Pohledský zámek tedy zůstal po r. 1945 ve vlastnictví Československa, přesněji ministerstva zemědělství, Klotilda Festeticsová se zde
po válce již nejspíš neobjevila.
Pohledský Revoluční národní výbor měl záhy po konfiskaci v r. 1945 přesnou představu o využití zámku: „Již koncem května rozhodl
se R.N.V., že se postará o otevření měšťanské školy v Pohledu. […] Předseda O.N.V. v H Brodě V. Pašek schvaloval sice jednání
M.N.Výboru, ale přece se zdálo, že se pohledským nepodaří měšťanskou školu otevříti. Školní inspektor […] namítal, že vyhlédnuté
1

Podle Svoboda, Ladislav, Lancinger, Luboš: Bývalý klášter cisterciaček v Pohledu u Havlíčkova Brodu. Stavebně historický průzkum. Pardubice
1997, str. 15,16.
2
Podle Brož, Ivan: Velké postavy rodu Kinských. Nakladatelství Petrklíč, 2001, s. 170-233.
3
Citace ze zák. 5/1945 Sb. Dekret presidenta republiky ze dne 19. května 1945 o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby
nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organisací a ústavů

Pokračování str.7

místnosti jsou naprosto nevhodné, zámek, že je chráněn památkovým úřadem a že se nesmí nic v místnostech měniti.“ (PK, str. 96-97)
Vyhlédnuté udržované prostory zámku byly však, zdá se, pro zřízení školy podle MNV ideální. Jak se dočteme dále v kronice,
plánované adaptaci již bráněno nebylo: „Dne 25/XI 1945 ustavilo se rodičovské sdružení společné pro měšťanskou i obecnou školu a
z konfiskovaného majetku zámku vybavena sborovna a ředitelna.“ (PK, str. 98). Zámek, jeho inventář i prostory od této chvíle zcela
sloužily potřebám socialistického Československa. Majetek byl prozatím lidu, čili všech, ačkoli se v zámku již učilo. Proto se v Pohledu
objevilo také pár “mlsných kocourů“, kteří chtěli několik desítek kousků z dosud bohatého inventáře zámku získat pro sebe. Kronika
uvádí toto:
„V roce 1949 začal Nár. Poz. Fond rozprodávati zámecký majetek, hlavně Ú.V.K.S.Č. v Praze, sekretariátu K.S.Č. v H. Brodě a něco
také soukromníkům. Přitom bylo také něco rozkradeno. Pověst o rozkrádání šířila se po H. Brodě a okolí a dostala se i do Jihlavy.
Předseda K.N.V. Sedlák přijel do Pohledu a nařídil zabavení zámeckého majetku pro Kraj. Z Prahy nesměl pak nikdo do zámku
vstoupiti. Na zásah strany přijela začátkem září do Pohledu kulturní komise vedená Dr. Zdenkem Wirthem, která po roztřídění sepsala
a odvezla do Prahy historicky cenné předměty, hlavně nábytek a obrazy. Celkem 6 stěhovacích aut. Národní podnik Antiqua odvezl 2
auta nábytku, porcelánu a jiných předmětů pro své aukční síně. Zbytek koupil ředitel Čížek pro M.N.V. Pohled za cenu Kč 33.000.“
(PK, str. 126, 127)
Do vlastnictví obce se podařilo zámek získat teprve v září 1949. V tomto měsíci také umírá ve Vídni ve věku 90 let poslední majitelka
pohledského zámku Klotilda hraběnka Festeticsová, čímž se historie šlechtického sídla uzavírá přímo symbolicky. Jak uvádí kronika:
„Přídělová cena byla stanovena na Kč 537.000.“ Zbylý inventář zámku se měsíc po jeho získání do majetku obce dočká nečekaného –
dražby:
„Po dohodě s M.N.V. a K.S.Č. provedl Čížek dražbu koupeného zařízení tak, aby čistý zisk připadl střední škole na zakoupení školního
nábytku. S dražbou bylo započato v neděli dne 23/10 1949 a prováděla se po 6 neděl, proto, že z počátku nebylo mnoho zájemců. Ke
konci však došlo k úplným dražebním šarvátkám o některé kusy nábytku a porcelánu. Výtěžek činil Kč 146.180. […] Celkem bylo
v dražbě prodáno asi na 4 auta nábytku. Do Prahy a H. Bodu bylo již před tím odvezeno 11 stěhovacích aut.“ (PK, str. 127-128)
Po provedení dražby a získání potřebných finančních prostředků probíhaly další úpravy zámku. Adaptace šlechtického sídla na školu
evidentně probíhala svižným tempem, bez zásahů památkářů. V kronice je ve zprávě týkající se školství z roku 1949 uvedeno toto:
„O prázdninách byly přemístěny II, III a IV ročník do příčného křídla zámku, když byly před tím zazděny spojovací dveře. Pro I ročník
byla zřízena třída z části sborovny a přilehlé místnosti. Do ředitelny probouráno nové okno. Z fysikálního kabinetu zřízena školní
kuchyně, starý krb byl přestavěn. Přilehlá třída byla upravena na pracovnu pro dívčí ruční práce a v bývalé zámecké jídelně zřízena
tělocvična. Byla upravena též hudební síň s klavírem a to z bývalého III ročníku. Na stavbě bylo odpracováno 72 hodin zednických a
575 hodin prací pomocných.“ (PK, str. 131)
A tak v roce 1949 zmizel spolu s hraběnkou Festeticsovou nenávratně i nábytek, porcelánové servisy, stříbrné lžičky a málem i na
oknech kličky.

Z Pověstí o Pohledu
Šlakengrunt – U zkamenělého stáda
Simtanský potok má dva prameny. Ten první začíná v lesích mezi Krátkou Vsí a Jilemníkem. Potůček odtud vytékající přetíná
„Císařskou silnici“ a setkává se s druhým přítokem, který protéká celou Krátkou Vsí. V mírném širokém údolí zvolna plyne k jihu a po
cestě sbírá drobné potůčky z lesních mokřin a z bažinatých luk. V lese, kterému se říká Panina, se údolí stále více svírá, ale také terén
dostává větší spád. Než opustí potok lesní stín, je z něj již pěkná bystřinka skákající a šumící přes kameny a zase odpočívající
v malých tůních.
Místu, kde údolí tvoří velký oblouk a potok se z jeho středu stáčí na pokraj lesa, se od pradávna říká Šlakengrunt. Pověst vypráví, že
zde stávala zemědělská usedlost, statek, na vymýceném místě v údolí vedle potoka. Statek měl dosti dobytka a využíval okolních
pastvin. Když byla doba pastvy, tak pasák ráno stádo vyháněl a vracel se až večer.
Jednoho dne se mu stádo nějak poplašilo, rozprchlo po pastvinách a po lese, takže je nemohl sehnat dohromady. Ubohý pasák byl již
z toho celý zoufalý. Slunce již zapadalo a večer se kvapem blížil. Nezbývalo mu nic jiného, než vydat se do statku pro pomoc. V té
době zde hospodařila zlá a prchlá selka – vdova po zemřelém hospodáři a ta vedla celé hospodářství velmi přísnou a tvrdou rukou.
Pasák ji dobře znal, a tak se snažil, aby ho při návratu domů neviděla. Selka však již dávno pastýře vyhlížela, protože tou dobou byl
jindy již dávno doma, a tak ho nepropásla. Když ho viděla přicházet bez dobytka, velmi se polekala, co se stalo, a zle se rozhněvala na
pastýře. Nechtěla mu věřit, že se dobytek jen tak z ničeho nic poplašil a podezřívala ho ze všeho nejhoršího. Když se pastýř začal
třeba jen velmi nesměle bránit, došla u selky zlost k takovému vrcholu, že pastýře i se stádem proklela a vyhnala ho do noci stádo
hledat.
Z toho rozčílení se celá třásla, v obličeji zbrunátněla a pak se najednou na zápraží skácela, omdlela a v malé chvilce zemřela. Bylo to
z rozčilení na mrtvici. Tomuto úmrtí se tehdá říkalo, že ji trefil šlak. Od tohoto času začalo se statku říkat Šlakengrunt, prý podle šlaku,
který trefil majitelku statku – gruntu.
Příběh měl ale další pokračování. Pasák totiž po celou noc a ani příští den nemohl stádo nikde nalézti. Nikde neviděl ani jedno
dobytče. Byl tím velmi překvapen. A pak ho zarazila ještě jedna podivná věc. Na několika místech, kde dříve pásal dobytek, leželo
několik velkých kamenů, kterých si dříve ani nevšiml. Byl přesvědčen, že je zde dříve neviděl. V jednom místě pak bylo těchto balvanů
celé seskupení. Když pak stádo hledali i další lidé ze statku a uviděli tyto balvany, domnívali se, že některé se velmi podobají ležícím
kravám a ovcím. Usoudili proto, že selkou prokleté stádo zkamenělo. Od těch dob se těmto místům říkalo „U zkamenělého stáda“ a do
dnešního dne jsou ještě na okraji lesa, ve stráni a jinde tyto velké balvany k vidění.
Po statku zde nezbyla ani památka, měl prý zaniknout za husitských válek. Nám zbyla jen tato málo známá pověst, která se
vyprávěním z generace na generaci udržela až do dneška.
Podle vyprávění starších občanů napsal v r.1965 František Hladík.

