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Milí čtenáři, spoluobčané,
na tomto místě jsme Vás v minulém čísle Pohledských listů informovali o termínu zahájení výstavby ČOV,
kanalizace a vodovodu v Pohledu. Nyní máme za sebou skoro tři měsíce prací a všichni už víme, jak takto
zásadní akce ovlivní každodenní život v obci. Práce pokračují podle harmonogramu, i když je zhotovitel nucen
pružně reagovat na zpožděné dodávky materiálu a měnit lokality provádění prací. Důsledkem je, že nejsme
schopni s dostatečným předstihem informovat o neprůjezdných ulicích, přemisťování autobusové zastávky
apod. V průběhu července do postupu prací na kanalizaci a vodovodu zasáhnou práce na opravě silnice I/19 –
průtah obcí. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, zhotovitelem Metrostav Infrastructure a.s. a práce
budou trvat do konce října letošního roku. Harmonogram a postup prací není v tuto chvíli znám.
Prosíme Vás tedy o pevné nervy, trpělivost a přejeme Vám, abyste si i přesto užili krásné léto.
Zastupitelstvo obce

◦•● INFOKOUTEK, ANEB CO SE CHYSTÁ V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ ●•◦





Členská schůze Mysliveckého spolku Pohled se
uskuteční 18. 7. 2021 od 13:30 hod. v klubovně
hasičské zbrojnice.
Bohoslužby u Sv. Anny budou v pondělí 26. 7. (malá
pouť) od 9.00 a 10.30 hodin.
V době velké pouti 1. 8. bude mše sv. od 7.30, 9.00 a
10.30 hodin.
Výstavu květin můžete navštívit v sobotu 31. 7. a
v neděli 1. 8. vždy od 8.00 do 17.00 hodin.





TJ Sokol pořádá na hřišti dvě pouťové zábavy. V pátek
30. 7. od 21.00 hod. hraje kapela Vingl, v sobotu 31. 7.
od 21.00 hod. hraje kapela Airback.
V sobotu 7. 8. na fotbalovém hřišti pořádají hasiči jedno
z kol Rebel HB ligy v požárním útoku dospělých a
dorostu. Soutěž začíná v 10.00 hodin.
Zájezd na divadelní představení na Kunětickou horu
pořádá ZO ČZS Pohled 28. 8.

Poutní areál u Svaté Anny
Poutní místo u Svaté Anny má
znovu svého poustevníka.
Dřevěná socha z dílny Josefa
Špicla z Pohledských Dvořáků,
který před lety vytvořil i
umělecky zpracované dřevěné
lavice – sochy v aleji u fary,
byla v turistické odpočívce
instalována
3.
června.
Poustevník se na svém novém
místě už zabydlel a je
obdivován turisty a všemi
návštěvníky poutního místa u
Svaté Anny.
V květnu byl proveden rozbor
vody ve studánce u Svaté
Anny, voda nedosahuje kvality
minulých let, ale je pitná. Mírně
zvýšená radioaktivita je pro
svatoanenskou vodu typická.

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce
Vybrány jsou nejdůležitější projednávané body. Celé usnesení je uveřejněno na úředních deskách obce a zápis je k nahlédnutí na
obecním úřadu.

Ze zasedání 30. 3. 2021
Zastupitelstvo obce Pohled schválilo:








Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-122008221/VB/1 mezi Obcí Pohled, IČO: 00268062,
Revoluční 39, 582 21 Pohled (povinná) a ČEZ Distribuce
a.s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV –
Podmokly (oprávněná), na akci „Pohled, Lihovarská, knn“.
dofinancování akce „Výměna svítidel veřejného osvětlení –
Pohled“ z finančních prostředků obce v roce 2021, v max.
výši 1 400 000 Kč.
Oběh účetních dokladů Obecního úřadu Pohled s účinností
od 1. 3. 2021 a současně ruší Oběh účetních dokladů
schválený dne 14. 12. 2018.
Rozpočtové opatření č. 3/2021.

Zastupitelstvo obce Pohled rozhodlo:






nabýt úplatně do vlastnictví obce pozemek p.č. 676/2, o
výměře 854 m2, orná půda, v k.ú. Simtany, od fyzické
osoby, Praha, za dohodnutou kupní cenu 21 350 Kč.
Náklady na pořízení geometrického plánu, sepsání
smlouvy a vklad do katastru nemovitostí hradí Obec
Pohled.
o pronájmu části pozemku ve vlastnictví Obce Pohled, IČO:
00268062, Revoluční 39, 582 21 Pohled (pronajímatel),
zapsaném na LV 10001, u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod, p.č.
826/1, ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Pohled, o výměře
3500 m2, na dobu určitou od 1. 2. 2021 do 31. 12. 2022, za
cenu 22 Kč / 1 m2 / rok bez DPH, společnosti AQUASYS
s.r.o., IČO: 25377774, Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad
Sázavou a zároveň schvaluje nájemní smlouvu.
o zpracování nového mapování v intravilánu místní části
Simtany, v k. ú. Simtany, Katastrálním úřadem Havlíčkův
Brod a podání žádosti o zpracování.

Zastupitelstvo obce Pohled bere na vědomí:










výběr administrátora výběrového řízení na zhotovitele
projektu „Výměna svítidel veřejného osvětlení – Pohled“, z
programu EFEKT 2021, společnost AQE Administration
s.r.o., IČO 07102798, Lublaňská 1319/7, 120 00 Praha 2, a
zároveň příkazní smlouvu č. 05/03/2021.
informace o realizaci a harmonogramu akce „Pohled –
kanalizace a ČOV, Vodovod Pohled“ od 6. 4. 2021.
informace o uzavírkách a objízdných trasách na území
obce Pohled od 6. 4. 2021.
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pohled
za rok 2020, ze dne 22. 3. 2021, vypracovanou Odborem
kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě.
převod finančních prostředků obce z podílového fondu
Amundi CR Krátkodobý na běžný účet obce v KB ve výši
10 046 194,27 Kč.
Rozpočtová opatření č. 1/2021 a č. 2/2021

darovací smlouvu mezi společností Českomoravský štěrk,
a.s., IČO 25502247, Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov
(dárce) a obcí Pohled, IČO 00268062, Revoluční 39, 582
21 Pohled (obdarovaný), na základě Smlouvy o smlouvě
budoucí darovací ze dne 9. 10. 2020 a žádosti obce ze dne
18. 3. 2021.

Rozpočtové opatření č. 6/2021.
Zastupitelstvo obce Pohled rozhodlo:


nabýt úplatně do vlastnictví obce pozemek p. č. 395
o výměře 331 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú.
Simtany, od fyzické osoby, Simtany, za dohodnutou
celkovou kupní cenu 23 170 Kč. Náklady na sepsání
smlouvy a vklad do Katastru nemovitostí hradí obec
Pohled.

o pachtu pozemků ve vlastnictví Obce Pohled, IČO:
00268062, Revoluční 39, 582 21 Pohled (propachtovatel),
zapsaných na LV 10001, u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod, p.č.
682, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Simtany,
o výměře 4987 m2 , a p.č. 683, ostatní plocha, ostatní
komunikace, v k. ú. Simtany, o výměře 2024 m 2 , na dobu
neurčitou od 3. 2. 2021, za cenu 3000 Kč / 1 ha / rok bez
DPH, Radku Doležalovi, IČO: 46443789, Dlouhá Ves 42,
582 22 Přibyslav a zároveň schvaluje pachtovní smlouvu.

o výběru zhotovitele akce „Výměna svítidel veřejného
osvětlení – Pohled“, firmy EVEM group s.r.o., IČO
07360614, Školní 2186/5, Velké Meziříčí, která splnila
podmínky zadání a je nabídkou s nejnižší nabídkovou
cenou 1 781 850 Kč bez DPH. Zároveň pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo se společností EVEM group s.r.o.,
Velké Meziříčí.

o realizaci projektu „Optická síť Pohled“ jako otevřené
optické sítě ve vlastnictví obce.

o zpracování projektové dokumentace optické sítě Pohled
a položení chrániček sítě firmou Tlapnet s.r.o., IČO
27174824, U Schodů 122/5, 190 00 Praha 9.

nevyhovět žádosti ze dne 29. 3. 2021 o příspěvek na
provoz Linky bezpečí, z.s., IČO: 61383198, Ústavní 95,
Praha 8 – Bohnice. 4.
Zastupitelstvo obce Pohled vzalo na vědomí:








Ze zasedání 29. 4. 2021
Zastupitelstvo obce Pohled schválilo:


Dodatek č. 5 Kupní smlouvy ze dne 22. 1. 2007 uzavřené s
Miloslav Odvárka ODAS na zajištění odvozu separovaného
odpadu, mezi Obcí Pohled, IČO: 00268062, Revoluční 39,
582 21 Pohled (objednatel) a AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o., IČO: 49356089, Pražská 1321/38a, 102
00 Praha 10 (dodavatel).

uzavření smluv starostou obce v rámci akce „Pohled –
kanalizace a ČOV, Vodovod Pohled“ mezi obcí Pohled,
IČO 00268062, Revoluční 39, 582 21 Pohled a ČEZ
Distribuce a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02
Děčín IV – Podmokly; Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod,
IČO 00083607, Havlíčkovo nám. 19, 580 01 Havlíčků Brod;
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na
Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4.
Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci
„Vodovod Pohled“ z Ministerstva zemědělství ČR, Těšnov
65/17, 110 00 Praha 1, z Programu 129 30 Podpora
výstavby a technického zhodnocení infrastruktury
vodovodů a kanalizací II.
Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci
„Pohled – kanalizace a ČOV“ z Ministerstva zemědělství
ČR, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, z Programu 129 30
Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury
vodovodů a kanalizací II. d) Rozpočtová opatření č. 4/2021
a č. 5/2021.

Ze zasedání 17. 6. 2021
Zastupitelstvo obce Pohled schválilo:


hospodaření a plnění rozpočtu obce Pohled za první
čtvrtletí roku 2021 a rozbor hospodaření příspěvkové

organizace obce – Mateřské školy Pohled za první čtvrtletí
roku 2021

Rozpočtové opatření č. 9/2021.

hospodaření obce a závěrečný účet obce Pohled za rok
2020 bez výhrad a zároveň bere na vědomí Zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 ze
dne 23. 3. 2021 vypracovanou Odborem kontroly Krajského
úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě.

dle prezenční listiny z 17. 6. 2021 účetní závěrku obce
Pohled sestavenou k 31. 12. 2020, včetně výsledku
hospodaření za rok 2020. Výsledek hospodaření bude
převeden na účet 432 – Výsledek hospodaření
předcházejících účetních období.

dle prezenční listiny z 17. 6. 2021 účetní závěrku
příspěvkové organizace Mateřská škola Pohled, IČO
71000496, Zámecká 91, 582 21 Pohled, sestavenou k 31.
12. 2020.
Zastupitelstvo obce Pohled rozhodlo:








nabýt úplatně do vlastnictví obce pozemek p. č. 396 o
výměře 620 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú.
Simtany, od fyzické osoby, Simtany, za dohodnutou
celkovou kupní cenu 43 400 Kč. Náklady na sepsání
smlouvy a vklad do Katastru nemovitostí hradí obec
Pohled.
o realizaci akce „Optická síť Pohled, etapa I – realizace
ochranných a instalačních prvků optické sítě“ firmou
Tlapnet s.r.o., IČO 27184824, U Schodů 122/5, 190 00
Praha 9 a zároveň schvaluje návrh rozpočtu akce.
uzavřít nájemní smlouvu mezi Obcí Pohled, IČO: 00268062
Revoluční 39, 582 21 Pohled a Josefem Spilkou, IČO:
15617581, Rozhovice 86, 538 03 Rozhovice, o pronájmu
části pozemku poutního místa sv. Anna v termínu 19. 7. –
4. 8. 2021.
uzavřít nájemní smlouvu mezi Obcí Pohled, IČO:
00268062, Revoluční 39, 582 21 Pohled a Milošem

PODANÉ A VYHODNOCENÉ ŽÁDOSTI O DOTACE NA
PROJEKTY OBCE
„Pohled – turistická odpočívá sv. Anna, u lázní“ – Kraj Vysočina,
Fond Vysočiny, Infrastruktura cestovního ruchu 21, žádost o
dotaci ve výši 60 750 Kč, náklady projektu celkem 121 500 Kč,
schváleno, realizace 6-7/2021.
„Optická síť Pohled – 1. etapa“ – Kraj Vysočina, Fond Vysočiny,
Informační komunikační technologie 2021, žádost o dotaci ve
výši 250 000 Kč, náklady projektu celkem 723 395 Kč,
schváleno, realizace 5-12/2021.
„Vybudování a obnova místa aktivního a pasivního odpočinku
v obci Pohled“ – Ministerstvo pro místní rozvoj, Podpora
budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku, žádost
o dotaci ve výši 2 000 000 Kč, náklady projektu celkem
3 402 053 Kč, schváleno, realizace 7/2021 – 5/2022.
„Výměna svítidel veřejného osvětlení – Pohled“ – Ministerstvo
průmyslu a obchodu, Státní program na podporu úspor energie
EFEKT, žádost o dotaci ve výši 1 029 062 Kč, náklady projektu
celkem 2 079 584 Kč, schváleno, realizace 6 – 10/2021.
„Vybavení pro pořádání kulturních a spolkových akcí v Pohledu“
– Státní zemědělský investiční fond, Program rozvoje venkova,
prostřednictvím MAS Havlíčkův Kraj, žádost o dotaci ve výši
198 400 Kč, náklady projektu 248 000 Kč, schváleno, realizace
8-9/2021.
„Obec Pohled – podpora třídění a využití odpadů“ – Kraj
Vysočina, Fond Vysočiny, Odpady 2021, žádost o dotaci ve výši
49 470 Kč, celkové náklady projektu 98 940 Kč, neposkytnuto
(alokace 2 mil. Kč, žádosti 6,1 mil. Kč).

Hoffingerem, IČO 18861270, Dukelských hrdinů 172, 285
71 Vrdy, o pronájmu části pozemků poutního místa sv.
Anna v termínu 19. 7. - 4. 8. 2021.

uzavřít nájemní smlouvu mezi Obcí Pohled, IČO:
00268062, Revoluční 39, 582 21 Pohled a Irenou
Kučerovou, IČO: 72780924, Hostovice 20, 530 02
Pardubice, o pronájmu části pozemků poutního místa sv.
Anna v termínu 19. 7. - 4. 8. 2021.

uzavřít nájemní smlouvu mezi Obcí Pohled, IČO:
00268062, Revoluční 39, 582 21 Pohled, a TJ Sokol
Pohled, z.s, IČO: 46483241, Sokolská 279, 582 21 Pohled,
o pronájmu části pozemku obce p. č. 402/2, v k. ú. Pohled,
v areálu poutního místa sv. Anna v termínu 26. 7., 31. 7.
2021 a 1. 8. 2021.

o odměně za výkon funkce velitele požární jednotky obce
Pohled fyzické osobě, Simtany, ve výši 1 200 Kč měsíčně
od 1. 7. 2021.
Zastupitelstvo obce Pohled vzalo na vědomí:







uzavření starostou obce Smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu
provést stavbu č. IV-12-2021933/VB/2, mezi Obcí Pohled,
IČO: 00268062, Revoluční 39, 582 21 Pohled (budoucí
povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly (budoucí oprávněná a
stavebník z práva provést stavbu), na akci „Pohled, Svatá
Anna, par. 148/4, KNN“.
uzavření smluv č. 71410039 a č. 71410050 starostou obce
v rámci akce „Pohled – kanalizace a ČOV, Vodovod
Pohled“ mezi obcí Pohled, IČO 00268062, Revoluční 39,
582 21 Pohled a Krajskou Správou a údržbou silnic
Vysočiny, IČO: 00090450, Kosovská 1122/16, 586 01
Jihlava, Oddělení T-S Havlíčkův Brod.
Rozpočtová opatření č. 7/2021 a č. 8/2021.
informace o realizaci a platbách akce „Pohled – kanalizace
a ČOV, Vodovod Pohled“.

BOUŘKA A VICHŘICE 29. 6. 2021
29. června večer zasáhly Vysočinu silné bouřky a vítr o rychlosti
až 70 km/hod. Naše obec byla zasažena velmi málo v porovnání
s jinými místy Vysočiny, i přesto byly způsobeny škody, které
v Pohledu dlouho nepamatujeme. U hřbitova došlo k rozlomení
statného javoru, padlá část kmene poškodila hřbitovní zeď a
několik náhrobků. Na křižovatce ulice Nad Tratí, u Mlatečků, se
rozlomila lípa a v ranních hodinách blokovala průjezd do ulice a
k lomu. Lípě před farou také praskla jedna z větších větví,
budova ale nebyla zasažena. V Lipové aleji se rozlomila jedna
z nejvíce vykotlaných lip, většina stromů je ale díky
pravidelnému ošetřování v dobrém stavu a nápor větru vydržela.
Naštěstí nedošlo k žádným újmám na zdraví.

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Tento školní rok byl bohužel značně ochuzený o veškeré doprovodné aktivity a tak jsme alespoň vyjeli na školní výlet. Rozhodnutí
bylo téměř jasné - jinam než do přírody to nebude.
A tak jsme naplánovali výlet částečně vlakem a pěšky, vlakem jsme jeli do Hamrů nad Sázavou, kde jsme obešli částečně Hamerský
vycházkový okruh, cestou jsme se zastavili u sochy mamuta, podívali se do Brdičkova mlýna a došli až na „konec světa“, kde jsme s
chutí poobědvali k výletu patřící řízek, o který se nám postaral pan Bříza, ještě jednou moc děkujeme . Vlakem jsme se vrátili domů
a v nohách jsme měli cca 7-8km pěší chůze, a to myslím byl velký úspěch pro všechny děti, zvládly to a výlet se nám všem líbil.

Poděkování patří i rodičům, kteří v rámci bezpečnosti pohybu po obci děti dopravily až na vlkové nádraží.
A samozřejmě nemůžu zapomenout poděkovat především paním učitelkám, které děti na výlet doprovázely , byl to pěkný den.
V tomto školním roce končí školní docházku 12 předškoláků, kteří nastoupí do základních škol v Havlíčkově Brodě. Všem přejeme
mnoho úspěchů v dalším vzdělávání .
Krásné a pohodové léto přejeme vám všem.
Leona Čermáková, ředitelka školy

Z ČINNOSTI ČERVENOKŘIŽÁKŮ
Kuchařská výzva MASO PUSŤ se nám velmi povedla. Již všichni červenokřižáci zkouší podle ní vařit recepty.
Jako další výzva následovala pro nás Čistá Vysočina, kde jsme spojili síly s mladými hasiči a rozdělili jsme si
Pohled a jeho okolí tak, aby bylo všude čisto. Tato akce probíhala za zvýšených hygienických opatření.
V sobotu 12. 6. jsme se účastnili charitativního běhu / procházky pro nemocné s cystickou fibrózou pod
hlavičkou Knycké pětihodinovky. Výzvu jsme nazvali „Křižák se potí pro slané“. Celkem se nás této akce
účastnilo 20 dětí, 11 dospělých a dva psi. Účastnili se jak křižáci a jejich rodiče, ale i dobří nekřižáci. Trasu
„Pohled na dohled“ si každý zvolil sám, cíl by však jasný. A to Svatá Anna. Zde jsme se osvěžili a taky si trochu
popovídali, co to cystická fibróza je. Následovala cesta zpět, kde nás zastihl drobný déšť, takže jsme se nejen za slané potili, ale i
mokli . Účastníci trasu zvládli všichni na výbornou a jsme rádi, že udělali něco pro sebe a dobrou věc. Děkujeme ještě jednou všem
účastníkům.
Na Zábavném odpoledni v sobotu 19. 6. jsme měli stánek s tématikou světa nevidomých.

A co nás čeká v nejbližší době?
První prázdninový den, tedy 1. 7., se chystáme na výlet do Brna, tentokrát téma bude lidské tělo.
7. – 14. 8. Se těšíme všichni v RS Radost na táborovou vesmírnou invazi.
Doufáme, že na podzim se obnoví pravidelnost našich schůzek a budeme moct opět trénovat a obnovovat znalosti v oblasti první
pomoci, lidského těla a humanity. Kdo by se k nám chtěl přidat, je určitě mezi námi vítán .
Za všechny pohledské červenokřižáky Vám přeji krásné nadcházející léto a prázdniny. Buďte prosím na sebe opatrní a hlavně bez
zranění .
Za MS ČČK Pohled Aneta Eisová

HASIČI
Na začátku jara jsme bohužel museli pokračovat v rušení naplánovaných akcí. Nepořádali jsme proto
okrskovou soutěž dospělých, ani se neuskuteční červnový noční pohár v útoku dospělých.
Za pomoci jeřábu a podvalu jsme přemístili kontejner na fotbalové hřiště. Na kontejneru bylo vybudováno
zastřešení a další úpravy, aby nám mohl sloužit jako sklad materiálu. Práce na kontejneru budou ještě
pokračovat.
V dubnu jsme se za dodržení tehdy aktuálních pravidel zúčastnili akce Čistá Vysočina, kde dospělí členové
zajistili úklid podél některých silnic vedoucích z obce a děti se svými rodinami vyčistili prostranství v obci a
další místa, která jsou oblíbeným cílem procházek.
Tři odpoledne jsme věnovali sběru kamení na polích firmy Osiva.
Dlouho jsme čekali, až budeme moci začít společně sportovat. Dočkali jsme se začátkem května. Teď už všichni trénují a připravují
se na soutěže. K tréninkům letos využíváme už jen dráhu na fotbalovém hřišti. Postupové soutěže v květnu i ligové soutěže v červnu
byly opět zrušeny. Dětské turné v požárním útoku i Rebel HB liga dospělých začnou poslední červnový víkend v Nové Vsi u Světlé.
O pouti se tradičně postaráme o parkování v blízkosti areálu u Svaté Anny.
Pokud máte zájem podpořit naše týmy v domácím prostředí a vidět je v konkurenci TOP týmů z okresu, zveme vás na sobotu 7. 8. na
fotbalové hřiště, kde uspořádáme jedno z kol Rebel HB ligy v požárním útoku dospělých a dorostu. Soutěž začíná v 10 hodin.
Za všechny hasiče přeju dětem hezké prázdniny a dospělým příjemné léto.
Aneta Kudlová

KLUB DŮCHODCŮ POHLED
Využili jsme uvolnění v možnosti setkávání lidí a tak jsme si dali po dlouhé době schůzku, 23. června na hřišti TJ Sokol Pohled. Bylo
to takové pohodové posezení venku a hlavně popovídání. A všichni jsme také mohli vidět, jak se na hřišti buduje. Doufáme, že se
situace kolem koronaviru nezhorší. Naše pravidelné schůzky by začaly v září, kdy také plánujeme odložený zájezd. Informace o
zájezdu a schůzkách budou včas vyvěšeny ve skříňce u OÚ Pohled. Přivítáme i nové zájemce o členství v Klubu.
Marie Machová

ZAHRÁDKÁŘI
18. června se konala členská schůze. Důvodů k jejímu svolání bylo hned několik. Od posledních voleb poklesl
z důvodu úmrtí počet členů výboru z původních třinácti na devět. Na schůzi bylo schváleno, že výbor bude nadále
jedenáctičlenný a novými členy výboru byli zvoleni Jana Šidláková a Michal Tonner. Dalším bodem programu byla
výstava. Poněvadž současná dopravní omezení v obci velmi zkomplikují potencionálním návštěvníkům přístup na
výstavu, byl zde návrh letos výstavu nedělat. Diskuse o případném nekonání výstavy byla na schůzi velmi bouřlivá.
Při konečném hlasování se však většina přítomných členů vyslovila proto, abychom výstavu navzdory všem
překážkám uspořádali. Výstavu jsme tedy začali připravovat a doufáme, že nás svojí účastí podpoříte. Kromě
výstavy jsme naplánovali i zájezd na divadelní představení v přírodě na Kunětické Hoře. Bližší informace najdete
v naší vývěsce.
19. června jsme se zúčastnili Zábavného odpoledne. Pro děti jsme připravili aktivitu spojenou s poznáváním květin.

V září se chystáme na výstavu Floria do Kroměříže spojenou s návštěvou arcibiskupského zámku. Tenhle výlet se měl konat již loni,
ovšem koronavirus naše plány zhatil. Podrobnosti budou opět ve vývěsce.
Všem přejeme vydařené léto a nezapomeňte navštívit naší výstavu!
Za ČZS Jitka Neuwirthová

ZE SOKOLÍHO HNÍZDA
Po jarní odmlce přinášíme další
informace z dění v našem spolku.
5. 6. 2021 proběhla na hřišti odložená
Řádná členská schůze. Vše co bylo v
programu se odsouhlasilo, a tak může
projekt Mládež 2018 a výstavba areálu
pokračovat i nadále.
Na tradiční Svatoanenskou pouť proběhnou v pátek i sobotu
pouťové zábavy a zase budeme mít stánek s občerstvením na
tradičním místě u Sv. Anny.
Losování nového soutěžního ročníku proběhne 28. 6. 2021 a
poté bude vyvěšeno ve vývěsce.
A tým
Loňskou sezonu nám nakonec odpískal Covid 19, takže se na
jaře ani nezačalo hrát. Soutěžní ročník byl anulován a od 7.
srpna se začíná nová sezona od nuly. Složení týmů ve
skupinách by mělo zůstat stejné, protože se nepostupovalo ani
nesestupovalo.
Kádr A týmu doznal několika změn.
Trenéři zůstávají stejní. Bohužel se rozhodl odejít Radek Zych
do Šlapanova, působení v Dlouhé Vsi si ještě prodlouží Vlasta
Pospíchal a kopačky na hřebík pověsil David Klement. Tyto dva
borce se pokusí nahradit trio Jakub Henek, David Henek a Karel
Svoboda, kteří k nám přišli ze sousedního Havlíčkova Brodu.
Jinak by měl kádr zůstat stávající.
Trénovat jsme začali hned jak nám to covidová situace dovolila.
Nyní se trénuje 2x – 3x týdně a začnou přibývat i přípravná
utkání. To nejbližší je v pátek 25. 6. od 17 hodin s Dlouhou Vsí.

Naše mládež se i nadále bude scházet ve sdružených týmech
Pohled – Dlouhá Ves – Česká Bělá – Mírovka. Žáci budou v
České Bělé, přípravka v Dlouhé Vsi, dorost v Mírovce a školička
v Pohledu. Na hostování v dorostu v Havlíčkově Brodě je Lukáš
Pokorný a Tomáš Křípal.
Výstavba sokolího hnízda
Klubovnu se i přes nepříznivou situaci povedla dokončit a teď už
jen doladit papírově a opatřit jí fasádu.
Hasiči si na jaře dovezli na připravené místo kontejner a začali
na něm budovat střechu a další úpravy. Na sokolských skladech
se vybudovaly nosné sloupy a začaly se vyzdívat obvodové
stěny.
Shrnutí na závěr:
25. 6. v 17h přátelské utkání s Dlouhou Vsí
26. 7. občerstvení Sv. Anna
30. 7. od 21 h pouťová zábava hraje kapela Vingl
31. 7. od 21 h pouťová zábava hraje kapela Airback
31. 7. a 1. 8. občerstvení Sv. Anna
Víkend 7. a 8. srpna začátek mistrovských zápasů
Všichni jste srdečně zváni na uvedené akce a doufáme ve Vaši
podporu v soutěžních utkání.

Závěrem bych chtěl, za výkonný výbor a troufám si říci i
za členy TJSP, poděkovat Tomáši Součkovi, který hraje
anglickou Premier League za West Ham United FC, že si
vybral náš oddíl a pořídil nám sadu dresů Adidas. Tomáši
děkujeme!!!!!!!
Jan Růžička ml.

NOČNÍ POHÁDKOVÝ LES
Na jaře loňského roku se členové Pokusu a ostatních spolků sešli na akci – úklidu
zámeckého parku. Stahovali jsme větve a větvičky, sbírali odpadky i šišky, pálili dřevo,
pozorovali právě rozkvetlé sněženky. Také jsme pili limonádu a opékali špekáčky. Kdo
chtěl, tam byl. Bylo to moc příjemné odpoledne. Těšili jsme se s ostatními, jak máme
připravenou trasu na akci… pak přišel Covid a nebylo nic…
Po více než roce, jakmile to vypadalo, že se bude ve společnosti „rozvolňovat“, začali jsme plánovat Noční pohádkový les.
A podařilo se. Za vydatné pomoci zaměstnanců zámku v Pohledu, byla během dvou dnů připravena a hlavně vysečena trasa parkem.
Brány Nočního lesa se konečně otevřely v sobotu 12. června večer. A abychom nezapomněli, že žijeme na Vysočině, přesně úderem
osmé hodiny večerní, začala průtrž mračen. Parádní.
Ale počasí nikoho neodradilo – herci chtěli hrát a diváci byli natěšení na to, co uvidí. O půl deváté padl soumrak a první odvážlivci
vstupovali do světa nadpřirozených bytostí, kouzel a nápadů.

A když padla tma, přestalo dokonce pršet a poetika pohádek a světa mezi zemí a nebem, světlem a tmou, pohltila velké i malé
návštěvníky.
Herci si pro své diváky připravili opravdu lahodná až hororová překvapení.
Šanci vidět, co a jak a z čeho se vaří v zámecké kuchyni, si nenechal nikdo ujít, ovšem ochutnat dobroty kuchařek, dokázal jen málo
kdo. To, co je na světě nejdůležitější, připomněli Rozum a Štěstí. U řeky bludičky tančily se světýlky a lákaly s Lesním králem k tanci.
Upíří slavnost probíhala přímo pod zámkem a červené, naštěstí jen víno – teklo proudem. V rodince čarodějnice a ježidědka se
muselo napravit, co způsobila mladá a nezkušená čarodějnička. Pekelná váha ukázala dávku hříchů, ale až poté, co hříšníci prošli
zkoušku ohněm. Zrušit kletbu, to byl zapeklitý úkol třech sudiček, které stály nad kolébkou u právě narozené princezničky. Černé
jeptišky pouštěly strach a hrůzu, ale síla modlitby uchlácholila temné síly a uklidnila hrůzostrašnou scénu. Vodník s vodnicí dirigovali
opět koncert živých zpěváků – žabáků, a pokud se jim přeci jen některý ze sólistů zatoulal, byl hledán na suchu, v bahně i ve vodě.
Panenky s porcelánovou hlavou se probudily jen tehdy, pokud se našel ten správný klíč. Hejkal lesní málem přišel o hlasivky, ale
přesto ho vždycky někdo překřičel. Odvážlivci, kteří prošli celou trasu, otiskem palce a podpisem na pergamen stvrdili svoji odvahu, a
na její důkaz obdrželi Diplom za statečnost.
Radost z nadšení diváků měli všichni účinkující. Každá herecká skupinka, každý herec do své role dal to nejlepší, co mohl.
Obrovskou poklonu a dík si zaslouží naše „technická parta“, protože díky jejich práci, herci měli na svých stanovištích vše, co
potřebovali, aby zaujali diváky. A díky rozsvíceným sklenicím, loučím a reflektorům byla celá trasa i stanoviště o poznání jasnější než
v předchozím roce.
Ten večer byl zvláštní, byl jiný. Velcí i malí, každý, kdo se jakýmkoliv způsobem do noční akce zapojil, se stal poslem radosti. Všichni
jsme sdíleli ten pocit sounáležitosti a štěstí, že můžeme být zase spolu. Tvořit, setkávat se a prožívat neobyčejně obyčejné nebo
obyčejně neobyčejné okamžiky života tak, jak jsme byli zvyklí.
Co Pokus plánuje?
Od září opět pravidelné setkávání Pokustónu – dětí.
Koncem září denní pohádkový les.
V Pokusu bychom rádi nazkoušeli divadelní představení.
Plánujeme výlety do divadel pro děti i dospělé.
Do svých řad stále přijímáme nové velké i malé členy. Komu se nechce zrovna hrát, může nám pomoci s čímkoliv.
Přejeme všem krásné léto, dětem báječné prázdniny.
Doufejme, že už nic naše plány nepromíchá a budeme se opět moci setkávat tak, aby nám bylo zase beze strachu fajn.
Děkujeme za podporu Obecnímu úřadu v Pohledu a všem, kteří s námi ochotně spolupracují.
Pokus

SDRUŽENÍ RODIČŮ, DĚTÍ A PŘÁTEL OBCE POHLED
19. 6. 2021 – Zábavné odpoledne se spolky aneb pomáháme druhým.
Tradiční zábavná akce pro děti a dospělé, kterou pro ně připravují místní spolky, se letos konala na krásném místě v lipové aleji u
zámku. Pro děti i dospělé byly připraveny různé hry a dílničky, které si spolky připravily: zahrádkářský spolek, myslivecký spolek, MŠ
Pohled, ČČK, SDH Pohled. Sokol Pohled již tradičně zajistil vítané občerstvení, myslivci výborné maso a opět krásnou střelnici.
Zahrádkářský spolek poznávací soutěže, MŠ Pohled dílničky, kde si děti mohly vyrobit a odnést své výrobky. U stánku ČČK si děti,
ale i dospělí, mohli zkusit šátkový závěs nebo pacičku, poznávání předmětů, doplnění orgánů a částí těla do panáka a nakonec
strefování míčkem do Křižáčka. Program začal úderem 14. hod. výstřelem z historických zbraní pana Krédla z Bobrové. Na děti i
dospělé čekalo vystoupení šermířů, cvičení s Mončou, ukázky středověkých zbraní, lukostřelba. Přijela i paní Kohoutová se svými
pejsky a děti si s nimi mohly procvičit různé dovednosti. Z důvodu velmi horkého počasí nám bohužel nemohla předvést další ukázky.

Děti si opět mohly vyzkoušet sekačky SPIDER společnosti
Dvořák. V 16 hodin přišla hlavní osoba dne, paní Kymlová
z centra handicapovaných, aby prezentovala MiniBisky –
sportovní zařízení pro handicapované, na které přispíval i náš
spolek. Po skončení prezentace si děti mohly vše vyzkoušet a
zeptat se na vše, co je zajímalo. Pro děti přivezla i menší
skákací hrad, kde si rády zařádily a dostaly i menší odměnu. Na
tomto krásném odpoledni návštěvníci mohli ochutnat i
středověké vafle a placky. V průběhu dne si mohli všichni
zastřílet z luku a vyzkoušet boj s meči. V 18 hodin vystoupili
bojovníci, kteří nám ukázali různé druhy boje. Moderování akce
se na výbornou zhostil Honzík Šidlák za SDH Pohled a večer
pouštěl písničky na přání. S Mončou ještě udělali pro děti
soutěže za malé odměny. I přes velké teplo všichni vydrželi a
myslím, že se i výborně pobavili. Mé poděkování patří všem
spolkům, které se jakkoliv na této akci podílely, obci Pohled, panu Miloši Břízovi, firmě SPIDER svahové sekačky a všem členům i
nečlenům, kteří nám pomohli s přípravou a úklidem akce. Zvláštní poděkování patří zámku Pohled za poskytnutí prostoru na tuto
akci. Ještě jednou Vám všem děkuji za pomoc při organizaci a těším se, pokud situace dovolí, že se zase brzy s dětmi setkáme.
Jiří Ondráček
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