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Vyšlo 13. září 2014
Čtvrtletník

Milí spoluobčané,
také jste si letos užili houbařských žní, připravili si houby na sto způsobů, nasušili si, zaplnili mrazáky, z dalšího čištění a
okrajování vás jímá hrůza a jste přesvědčeni, že letos již do lesa s košíkem nevkročíte? Vydejte
Vydejte se za houbami jinam. Do
muzea. V září a říjnu se nabízí příležitost seznámit se s houbami na výstavách, které pořádají odbočky České mykologické
společnosti. Ve dnech 12.12.- 14. 9. 2014 se koná výstava hub v Muzeu Vysočiny na Masarykově náměstí v Jihlavě
Jihlavě. V loňském
roce se tam podařilo vystavit 386 druhů čerstvě nasbíraných hub. Během všech 3 dnů bude fungovat bezplatná mykologická
poradna.
poradna. Výstava hub bude probíhat také v přízemí Havlíčkova domu Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě, a to od středy
17. do pátku
poradna,, kde si
pátku 19. září od 9:00 do 18:00. Také zde bude součástí výstavy mykologická poradna
můžete nechat určit přinesené neznámé, leč zajímavé houbařské
houbařské úlovky.
úlovky.
Vaše redakční rada
◦•● INFOKOUTEK ●•◦
ANEB CO SE CHYSTÁ V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ
■ Český zahrádkářský svaz Pohled zahajuje v sobotu 13. 9.
moštování. Moštovat se bude pravidelně každou sobotu od
7:00 do 10:00, v případě zájmu i déle. V provozu pak bude
moštárna každou sobotu, pravděpodobně do konce října.
■ SDH Pohled srdečně zve občany, aby přišli podpořit naše 3
týmy v závěrečném kole dětského turné v požárním útoku,
které se uskuteční v neděli 14. 9. od 10:00 na prostranství ve
středu obce v Pohledu. SDH bude hostit na 60 družstev z celého
okresu. Občerstvení zajištěno.
■ Obec Pohled pořádá pro turistické nadšence v sobotu 20. 9.
Putování po stopách stříbrné horečky pod vedením
montanisty a mineraloga Jaroslava Havlíčka ze Stříbrných Hor.
Sraz účastníků bude v 8:30 u turistického rozcestníku před
nádražím. Podrobnosti v pozvánce uvnitř Listů.
■ SRPD pořádá v sobotu 20. 9. zájezd do Třebíče – Cesty
časem (interaktivní expozice pro hravé návštěvníky). Cena
zájezdu je 50 Kč pro členy, 100 Kč pro ostatní, děti zdarma.
Sraz je v 8:00 na autobusové zastávce. Na zájezd je nutné se
přihlásit u p. Šidláka (724025505), p. Ondráčka (721462109)
nebo na e-mailu srpd.pohled@seznam.cz.
■ Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven vedle
kadeřnictví v Pohledu od pátku 26. 9. od 12:00 do pondělí 29. 9.
do 7:00. Do kontejneru patří nábytek, matrace, koberce, linolea,
textilie, boty, lyže, sáňky, autosedačky, boby, kola, dveře, wc,
umyvadla, keramika a podobný odpad. Nepatří sem stavební
suť, nebezpečné odpady jako jsou lepenky, eternit apod.,
kartony, igelity z malování nebo odpad, který patří do klasické
popelnice či tříděného odpadu.
■ Obec Pohled srdečně zve malé i velké na netradiční vycházku
nazvanou Pohádkový les. Své návštěvníky uvítá v sobotu 27.9.

na startu u rybníčku Jeliňák. Ze
startu
účastníci
odchází
v 5minutových intervalech, proto se
můžete dostavit v časovém rozmezí
od 14:00 do 15:30. Podrobnosti o
akci pořádané Obcí Pohled spolu se zájmovými organizacemi
najdete uvnitř Listů.
■ Sběr starého papíru organizovaný SRPD probíhá vždy první
sobotu v měsíci, tj. 4. 10., 1. 11. a 6. 12. od 9:00 do 10:00 u
brány fotbalového hřiště.
■ Volby do zastupitelstva obce se uskuteční v pátek 10.10. od
14:00 do 22:00 a v sobotu 11.10. od 8:00 do 14:00 na OÚ.
■ Výlov Simtanského rybníka se uskuteční v sobotu 11. 10.
Prodej kaprů a amurů bude zahájen v 10:00, cena kapra bude
55 Kč/kg, cena amura 80 Kč/kg. Občerstvení z ryb s posezením
bude pro návštěvníky připraveno pod hrází rybníka.
■ Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční ve středu 15. 10.
v Pohledu vedle sběrného místa u obecního úřadu v době od
15:30 do 15:45.
■ V sobotu 25. 10. provede SDH od 8:00 sběr železného šrotu.
Staré železo zanechejte připravené před svými domy.
■ SRPD pořádá v úterý 28. 10. Putování za světýlkem. Sraz
s lampiony v 17:00 na návsi.
■ SRPD pořádá v sobotu 6. 12. Mikulášskou besídku od 15:00
v tělocvičně pohledského zámku.
■ Myslivecké sdružení Pohled srdečně zve na Poslední leč,
která se uskuteční v sobotu 13. 12. od 20:00 v KD ve Stříbrných
Horách. K poslechu zahraje skupina Tandem. Doprava z Havl.
Brodu přes Pohled do Stříbrných Hor i zpět zajištěna.

ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
Z důvodů úspory místa zde uvádíme nejdůležitější projednávané body. Úplné zápisy a usnesení jsou k nahlédnutí na obecním úřadu.

Ze zasedání 24. června 2014
■ ZO schvaluje návrh Závěrečné úpravy
terénu po ukončení hornické činnosti
v lomu Pohled, dle dokumentace 1/2014 a
2/2014 spočívající ve změně plánu
sanace, rekultivace a zahloubení o jednu
etáž v lomu Pohled.
■ ZO schvaluje zadávací dokumentaci
k podání nabídky na veřejnou zakázku
financovanou ze Strukturálních fondů
Evropské unie, z Operačního programu
Životní prostředí na akci: Revitalizace
VKP Alej ke sv. Anně v Pohledu a areálu
kostela sv. Anny a Revitalizace VKP Alej
ke sv. Anně v Pohledu – Obce Pohled.
■ ZO schvaluje hospodaření obce a
závěrečný účet obce za rok 2013 bez
výhrad.
■ ZO schvaluje dle prezenční listiny z
24.6. 2014, účetní závěrku obce
sestavenou k 31. 12. 2013, včetně
výsledku hospodaření za rok 2013.
Výsledek hospodaření bude převeden na
účet 432 – výsledek hospodaření
předcházejících účetních období.
■ ZO schvaluje dle prezenční listiny z
24.6. 2014 účetní závěrku příspěvkové
organizace Mateřská škola Pohled
sestavenou k 31. 12. 2013, včetně
výsledku hospodaření za rok 2013.
Přebytek ve výši 21 471,47 Kč bude
převeden do rezervního fondu Mateřské
školy Pohled.
■ ZO schvaluje Rozpočtová opatření
č.3,4/2014.
■ ZO rozhoduje o přijetí daru obcí –
pozemků,
v k.ú.
Pohled,
dle
geometrického plánu č. 510-298/2013, od
Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33
Jihlava, IČ 70890749: p. č. 691/12, o
výměře 180 m2, ostatní plocha, jiná
plocha, p. č. 691/13, o výměře 69 m2,

ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č.
691/14, o výměře 25 m2, ostatní plocha,
jiná plocha, a p. č. 691/15, o výměře 19
m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
(části chodníku u silničního mostu nad
železnicí).
■ ZO rozhoduje o přijetí daru obcí –
jednotné kanalizační přípojky umístěné
v pozemcích obce p. č. 103/21 a 678/2
v k. ú. Pohled, od soukromých osob, ve
čtvrti u bytovek.
■ ZO rozhoduje o záměru získat koupí do
vlastnictví
obce
od
spoluvlastníků
pozemky v k.ú. Pohled (v lomě), dle
geometrického plánu č. 519-1112/2014:
p. č. 260/13, o výměře 10 201 m2, ostatní
plocha, manipulační plocha a p. č.
260/14, o výměře 2 889 m2, ostatní
plocha, dobývací prostor a dále schvaluje
záměr na pozemcích p. č. 260/13 a p. č.
260/14, v k.ú. Pohled, dle geometrického
plánu č. 511-1112/2014, zřídit věcné
břemeno práva přístupu pro Lesní
družstvo ve Štokách.
■ ZO rozhoduje uzavřít dohodu mezi Obcí
Pohled a Českomoravským štěrkem, a.s.
v souvislosti s řešením změny plánu
sanace, rekultivace a zahloubení v lomu
Pohled, o převodu vybraných nemovitostí
z majetku Českomoravského štěrku, a.s.,
Mokrá, do vlastnictví obce po ukončení
hornické činnosti v lomu Pohled.
■ ZO rozhoduje o realizaci akcí oprava
ulice Nádražní a oprava ulice Zahradní I,
dle
cenových
nabídek
firmou
SWIETELSKY stavební s.r.o., Pelhřimov.
■ ZO rozhoduje uzavřít smlouvy o dílo na
zpracování zadávací dokumentace a
organizaci výběrového řízení na akci
Revitalizace VKP Alej ke sv. Anně
v Pohledu a areálu kostela sv. Anny a na

akci Revitalizace VKP Alej ke sv. Anně
v Pohledu – Obce Pohled, se společností
ISVH s.r.o., Tři Studně.
■ ZO rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo na akci Oprava místní
komunikace a oprava chodníků v ulici
Nad Tratí v obci Pohled, mezi Obcí
Pohled
a
zhotovitelem
firmou
SWIETELSKY stavební s.r.o., Pelhřimov.
■ ZO rozhoduje uzavřít nájemní smlouvy
mezi Obcí Pohled a třemi soukromými
osobami, s každou zvlášť, o pronájmu
části pozemků poutního místa sv. Anna,
v termínu 14. 7. – 31. 7. 2014.
■
ZO
rozhoduje
poskytnout
Římskokatolické farnosti Pohled finanční
příspěvek ve výši 18 392 Kč na
dokončení opravy kaple Panny Marie na
hřbitově v roce 2014.
■ ZO rozhoduje poskytnout Sboru
dobrovolných hasičů Pohled finanční
příspěvek na dopravu autobusem 21. 6.
2014 na krajské kolo hry Plamen ve výši
50 % skutečných nákladů.
■ ZO rozhoduje o změně provozní doby
v Mateřské škole Pohled od 1. 9. 2014 a
to od 6.30 hod. do 16.00 hod.
■ ZO rozhoduje ukončit výpovědí nájemní
smlouvu č. 62N05/18 na pozemek obce p.
č. 611/11 (údolí u hřbitova pod rybníkem
Březiňák) k. ú. Pohled, se soukromou
osobou.
■ ZO bere na vědomí zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok
2013, ze dne 19. 5. 2014, vypracovanou
Odborem kontroly Krajského úřadu Kraje
Vysočina v Jihlavě.
■ ZO stanovuje počet členů zastupitelstva
obce pro volby do zastupitelstva obce
v říjnu 2014 na 9 členů.

◦•● CO NOVÉHO V OBCI ●•◦
DOKONČENÍ REKONSTRUKCE ULICE NAD TRATÍ
Dne 22. 8. 2014 byla dle smlouvy o dílo dokončena rekonstrukce
komunikace a oprava chodníku v ulici Nad Tratí. Předání a
převzetí dokončení stavby proběhlo 2. 9. za účasti objednatele –
Obec Pohled, zhotovitele – firmy SWIETELSKY stavební s. r. o.,
Pelhřimov a technického dozoru investora – Ing. Lízal.
Rekonstrukce a oprava byla rozdělena na dva projekty. První
projekt měl souvislost s opravou mostu v loňském roce. Byla to
oprava chodníků v úseku od propustku u Průšů k Neuwirthům.
Celkové náklady (projektová dokumentace, výběrové řízení,
technický dozor investora, stavební práce) činily 219.950 Kč.
Druhý projekt řešil rekonstrukci vozovky v délce 210 m, opravu
propustku a opravu chodníku od Neuwirthů k Sobotkům. Celkové
náklady (projektová dokumentace, správní poplatek, výběrové
řízení, kamenivo z ČMŠ, a. s., technický dozor investora,
stavební práce) byly vyčísleny na 2.137.626 Kč. Rekonstrukce a
oprava ulice Nad Tratí dosáhla nákladů: v roce 2013 – 671.406
Kč (vybudování chodníku před a za silničním mostem), v roce
2014 – 2.357.576 Kč (rekonstrukce vozovky a oprava chodníku),
celkové náklady za oba roky tedy činí 3.028.982 Kč. Jedinou
dotací na rekonstrukci a opravu ulice Nad Tratí byl dohodnutý
finanční dar ve výši 1.300.000 Kč od firmy Českomoravský štěrk,
a. s., Mokrá, poskytnutý obci v květnu letošního roku. Náklady

obce na rekonstrukci a opravu ulice Nad Tratí jsou tak vyčísleny
na 1.728.982 Kč.

DOKONČENÍ OPRAVY ČÁSTI ULICE ZAHRADNÍ I
Dne 31. 7. 2014 byla dle smlouvy o dílo dokončena oprava části
komunikace
v ulici
Zahradní I
spočívající
v položení
asfaltobetonového povrchu v úseku od rodinného domu p. Málka
ke křižovatce u Hospodků. Předání a převzetí dokončené opravy
proběhlo 12. 8. za účasti objednatele – Obce Pohled a
zhotovitele – firmy SWIETELSKY stavební s. r. o. Pelhřimov.
Celkové náklady na opravu činily 161.385 Kč a byly zcela v režii
obce.

DOKONČENÍ OPRAVY ČÁSTI ULICE NÁDRAŽNÍ
Dne 31. 7. 2014 byla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1
dokončena oprava části komunikace Nádražní včetně napojení
na silnici III. třídy směr Dlouhá Ves spočívající v položení
asfaltobetonového povrchu a úpravě krajnic komunikace,
v úseku od komunikace III. třídy směrem k nádraží, ke křižovatce
nad ulicí U Štítu (nad novostavbu Zavřelových). Předání a
převzetí dokončené opravy proběhlo 12. 8. za účasti objednatele
– Obce Pohled a zhotovitele – firmy SWIETELSKY stavební s. r.
o. Pelhřimov. Celkové náklady na opravu činily 397.880 Kč. Obci
se na opravu podařilo získat finanční dotaci z Kraje Vysočina

z Programu obnovy venkova Vysočiny 2014 ve výši 106.000 Kč.
Náklady obce na opravu komunikace jsou tedy vyčísleny na
291.880 Kč.

byla min. 4 m. Pokud tak vlastníci zeleně neučiní, bude
odstranění či úpravu realizovat obec v době vegetačního klidu
(1. 11. 2014 – 31. 3. 2015), a to na základě nového občanského
zákoníku č. 89/2012 Sb., § 1016.

DOKONČENÍ OPRAVY ČÁSTI HŘBITOVNÍ ZDI
Dne 30. 7. 2014 byla dle smlouvy o dílo dokončena oprava části
cihelné hřbitovní zdi na hřbitově v Pohledu. K předání a převzetí
dokončené opravy došlo 1. 8. za přítomnosti objednavatele –
Obce Pohled a zhotovitele – firmy DOSTAV HB, s. r. o., Praha.
V průběhu opravy proběhla kontrolní prohlídka za účasti
pracovníků památkové ochrany z Havlíčkova Brodu a Telče,
kteří vykonají i závěrečnou kontrolní prohlídku. Celkové náklady
na opravu jsou vyčísleny na 570.989 Kč. Obci se podařilo získat
na opravu finanční dotaci ve výši 173.508 Kč z Kraje Vysočina,
100.000 Kč z Ministerstva kultury a 1.300 Kč byl finanční dar
fyzické osoby. Náklady obce na opravu zdi činí 296.181 Kč.
Z důvodu přístupu techniky do horní části hřbitova bylo
provedeno odstranění hrobu a exhumace ostatků ve výši 11.495
Kč. Tím byl zajištěn prostor pro zabudování nové železné brány
a vjezdu do horní části hřbitova. Náklady na pořízení brány jsou
ve výši 43.560 Kč. Celkové náklady na odstranění hrobu, výrobu
a zabudování brány činí 55.055 Kč a zcela je hradí obec.

KONTEJNER NA ODĚVY
Před rokem obec zajistila smlouvou s Oblastní charitou Jihlava
na sběrném místě službu občanům – kontejner na odkládání
ošacení. Po roce provozu lze konstatovat, že se umístění
kontejneru osvědčilo. Vyvážen je pravidelně ve dvoutýdenních
cyklech, kdy je téměř zcela zaplněn materiálem, který je dále
využíván, a v okolí kontejneru nevzniká skládka. Oblastní charita
velmi děkuje občanům za odkládané ošacení. Dovoluje si
požádat, aby občané dávali materiál do kontejneru v igelitových
taškách nebo sáčcích z důvodu snadnější manipulace při odvozu
a třídění materiálu.

LOKALITA PRO CELOROČNÍ UKLÁDÁNÍ VĚTVÍ
Obec v říjnu 2013 uzavřela dohodu se společností Halias s.r.o.
Praha o bezplatném odvozu větví z ořezu a kácení stromů ze
zahrad občanů a veřejných prostranství obce.
Po roce spolupráce s firmou lze konstatovat, že občané využívají
možnost celoročního skládkování větví v lokalitě pro ukládání
větví, přičemž odvoz je dle dohody vždy zajištěn firmou. Lokalita
pro celoroční ukládání pouze větví jehličnatých a listnatých
stromů se nachází na pozemku obce vlevo za uhelným skladem,
před budovou nádraží v Pohledu. Obec upozorňuje občany, že
pokud se v místě ukládání vyskytne jiný materiál (prkna,
nábytek, nebezpečný nebo jiný odpad) bude skládka jako služba
obce bez náhrady zrušena.
Obec vyzývá občany – hlídejme si místo ukládání, neboť obec a
zřejmě ani i vy se nechceme vracet k pálení větví na zahradách,
většinou za krásných slunečních dnů, nebo k odkládání
(založení „černé“ skládky) na pozemky jiných vlastníků
v nejbližším okolí obce.

VÝZVA VLASTNÍKŮM
ZELENĚ

K ODSTRANĚNÍ,

ÚPRAVĚ

Obec vyzývá vlastníky pozemků sousedících s obecními
pozemky veřejných prostranství k odstranění či úpravě na nich
rostoucích keřů či stromů, zejména pak větví, které přerůstají
nebo prorůstají ploty, přičemž takto v různých výškách zasahují
na obecní pozemky veřejných prostranství. Termín pro
odstranění je stanoven do 31. 10. 2014, a to takovým způsobem,
aby podchodná výška nad chodníkem, zeleným pásem, krajnicí
komunikace byla min. 2,5 m, podjízdná výška nad komunikací

EKO TAŠKY DO DOMÁCNOSTÍ
Zastupitelstvo obce se dohodlo, že na podporu třídění odpadů
v domácnostech a zároveň jako poděkování těm, kteří již třídí,
obec daruje 3 kusy eko tašek, žlutých na plast, modrých na papír
a zelených na sklo. Cílem je podpořit třídění v domácnostech
obce, neboť dle výkazů má obec v třídění značné rezervy, které
se odrážení ve výsledcích krajské soutěže My třídíme nejlépe.
Po zkušenostech z měst a obcí, které eko tašky do domácností
darovaly, se zvýšil objem vytříděného odpadu – skla, papíru a
plastu, čímž obce získaly více finančních prostředků za
organizování sběru tříděného odpadu od společnosti EKO-KOM
a.s. To se v konečném důsledku promítlo na rozhodnutí
zastupitelstev nezvyšovat poplatky za shromažďování, sběr a
svoz
komunálníc
h odpadů.
Zastupitelst
vo obce se
problematik
ou
třídění
odpadu
dlouhodobě
zabývá,
obec
zajistila
navýšení
počtu
kontejnerů na papír, zavedla ukládání bioodpadu do kontejnerů
na 2 místech v Pohledu, celoročně řeší odkládání zeleně – větví,
zajišťuje 3-4x ročně svoz velkoobjemového odpadu. Darování
eko tašek je další aktivitou obce v této oblasti. Náklady na jejich
pořízení byly ve výši 12.705 Kč, tj. 36,30/kus. Třiďme odpad,
šetřeme peníze sobě i obci, šetřeme přírodu a životní prostředí!

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
Letos nás čekají dvoje volby v jednom termínu 10. a 11. října –
do zastupitelstev obcí a doplňovací volby do jedné třetiny Senátu
Parlamentu ČR. V naší obci je podle informací dostupných na
stránkách www.volby.cz podána pouze jedna kandidátní listina
s 9 kandidáty. Počet zastupitelů pohledské samosprávy pro
následující volební období 2014-2018 je přitom stanoven dle §
68 odst. 4, zák. č. 128/2000 Sb. na 9 členů. Volby v naší obci
tedy budou opět velmi nezajímavé, neboť počet kandidátů se
rovná počtu budoucích zastupitelů obce. I když občané mohou
dát nikoli jeden, ale až 9 hlasů (křížkováním, počet hlasů
odpovídá počtu členů budoucího zastupitelstva), v Pohledu to
bude vcelku bezpředmětné, neboť z kandidátní listiny nikdo
nevypadne ani nepostoupí na vyšší pozice, a tak konečný počet
voličských hlasů bude spíše anketou oblíbenosti jednotlivých
kandidátů. Už jediný volič, který odevzdá platný hlas, totiž de
facto zvolí celé pohledské zastupitelstvo. Výsledek voleb je tedy
znám už před jejich zahájením.
Zajímavější situace bude např. v sousední Dlouhé Vsi, kde jsou
podány 4 kandidátní listiny s celkem 26 kandidáty, nebo ve
Stříbrných Horách, kde je celkem 11 kandidátů, z toho 7
nezávislých a 4 za politické strany. V obci Bartoušov pro
srovnání kandiduje 16 nezávislých kandidátů, v Přibyslavi 7 stran
a hnutí celkem se 105 kandidáty, v zadlužené Lipnici nad
Sázavou 54 kandidátů na 6 kandidátních listinách.
Martina Bořilová

KALENDÁŘ 750 LET OBCE A POHLEDNICE POHLEDU
Jak jsme již informovali v červnovém čísle, obec vydala ke svému 750.
výročí, které oslaví v roce 2015, týdenní stolní kalendář v nákladu 1200
ks. Autory kalendáře jsou Martina Bořilová a Ivo Havlík, grafickou
stránku obstaral Ondřej Havlík. Kalendář obsahuje současné i archivní
snímky Pohledu, Simtan, Rouštan, Svaté Anny i blízkého okolí a stručné
dějiny obce.
Dále obec vydala novou minisérii pohlednic obce a okolí (2 ks pohlednic
v nákladu 600 ks každá), které jsou stejně jako kalendář k zakoupení na
obecním úřadu, v obchodě u Hladíků a v hostinci Pod klenbou.

NOVÝ TURISTICKÝ SMĚROVNÍK
Přes obec Pohled prochází červená turistická trasa Karla Havlíčka Borovského a poměrně nově vyznačená žlutá trasa VysokáPohled – Svatá Anna- Česká Bělá. Obě zmíněné trasy se křižují u kostela sv. Ondřeje v areálu bývalého kláštera. Turisté přicházející
a cyklisté přijíždějící od Havlíčkova Brodu při příchodu nebo příjezdu do areálu od vlakového nádraží nebo ze středu obce vidí obě
trasy, ale neví, kam žlutě značená trasa vede. To už není pravda. Po předchozím projednání s obecním úřadem a díky jeho
vstřícnému postoji mohli značkaři Klubu českých turistů 3. 9. 2014 ukotvit dřevěný směrovník, na kterém jsou umístěny směrovky na
obě značené trasy, na pozemek pod bývalou prodejnou za farou. Turistický směrovník je dobře viditelný ze všech stran.
Je to další důkaz příkladné spolupráce mezi značkaři KČT a obecní samosprávou.
Vladimír Maršík, předseda značkařského obvodu Havlíčkův Brod.

POHÁDKOVÝ LES 2014
Rok se sešel s rokem a lidé se ptají: „Bude Pohádkový les?“ A já trochu zahanbeně odpovídám, že ano, že bychom rádi, ale
uvědomuji si, že jsem písemně a takto veřejně ještě nepoděkovala všem dobrovolníkům, dobrákům a dobrým duším, zkrátka všem,
kteří nám s lesem pomohli v loňském roce.
Takže, přátelé vám všem, kteří jste jakýmkoliv způsobem přiložili ruku k dílu, za všechny dětičky, odrostlé děti, maminky, tatínky,
babičky, dědečky, tetičky i strýčky, za všechny návštěvníky a za všechny nás pořadatele, DĚKUJI! Děkuji za to, že jste se svých rolí
zhostili s úžasným nadšením a že jste na svých stanovištích použili svoje herecké schopnosti, smysl pro improvizaci a humor. A
děkuji za to, že jsme se všechny generace – klobouk dolů před našimi seniory, my Pohleďáci sešli a společnými silami oživili, pro
návštěvníky nezapomenutelně, tak krásná místa okolí naší vesnice i postavy, které zde podle kronik žily.
Vyšlo nám to skvěle, a tak mi nezbývá, než vás všechny, kteří jste se jako pohádkové postavy již zúčastnili, a vás, kteří máte chuť jít
do toho letos poprvé, vyzvat – dejte nám o sobě vědět, abychom vás i letos mohli dramaturgicky zařadit. Stačí se ozvat předsedům
svých spolků nebo se ozvat p. Jiřímu Ondráčkovi nebo Yvonně Krškové. Budeme rádi, když se naše řady rozšíří. Nebráníme se ani
vaší vlastní iniciativě, takže když přijdete s vlastním kostýmem nebo nápadem – jaké stanoviště vytvoříte, nebo jakou soutěž
vymyslíte – budeme vděční.
Letošní les jsme se rozhodli, tak jako v předešlých letech, uspořádat poslední sobotu v měsíci, tj. 27. září. Dlouho jsme přemýšleli o
trase, prochodili a projezdili nejrůznější varianty cest, chtěli jsme ukázat okolí Pohledu z jiné strany, dokonce jeden z návrhů byl, že
se bude vycházet od bytovek…., ale ve snaze udělat trasu co nejzajímavější a přesto sjízdnou i pro kočárky a schůdnou a bezpečnou
pro děti – padlo rozhodnutí – vycházet se bude opět od rybníku Jeliňák v časovém rozmezí od 14:00 do 15:30 a asi v 5 minutových
intervalech. Intervaly jsou nutné pro vaše děti, aby si stanoviště užily, takže opravdu můžete přicházet ke startu postupně.
Milí návštěvníci - připravte si velké batůžky se svačinami, nožky obujte do pohodlných bot a vy, kteří povezete kočárky – namasírujte
si svaly a všichni se potkáme ve 3. Pohádkovém lese 27. 9. u Jeliňáku (rybníček v Pohledu po levé straně při výjezdu na Přibyslav).
Vy, kteří se rozhodnete a půjdete do toho opět s námi – sejdeme se v Hasičské zbrojnici v pondělí 15. 9. 2014 v 18.00, abychom se
spočítali a dali před akcí hlavy dohromady.
Yvonna Kršková – koordinátor akce
P.S. Vstupné do Pohádkového lesa činí 20 Kč. Upozorňujeme
účastníky, že v prostoru startu u rybníku Jeliňák nebude
dovoleno parkovat automobily – k tomu je dostatek místa
v centru obce. V případě nepříznivého počasí v den konání
sledujte webové stránky obce, kam bude umístěna aktuální
zpráva o tom, zda akce proběhne či nikoli.

◦•● ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY ●•◦
■ Spaní ve školce je už tradiční událost a nejinak tomu bylo i
letos. Sešlo se rekordních 15 dětí a o zábavu nebyla nouze.
■ 24. června jsme s kamarády ze Stříbrných Hor vyrazili na
školní výlet, tentokrát do Podlesí a Blatin. V Podlesí jsme si za
doprovodu pohádkových postaviček prohlédli veselé chaloupky,
které hlídají jejich věrní kamarádi z pohádek, v Blatinách jsme se
svezli na koních a měli možnost pozorovat i ostatní zvířátka a
nakonec jsme si zařádili na dětském hřišti a vesele dojeli domů.
■ Naše poděkování tentokrát patří paní Nedvědové, která se nám postarala o vyprání peřinek a polštářů, a paní Pavlíčkové za dodání
výtvarného materiálu. Děkujeme.

◦•● ZNĚLKA Z POHLEDSKÉ FARNOSTI ●•◦
■ Končící léto vybízí k ohlédnutí za svatoanenskou poutí i
dalšími aktivitami v pohledské farnosti. Doslova v předvečer
malé pouti se do kostela po čtyřech letech vrátil
zrestaurovaný boční oltář. Díky darům poutníků a farním
sbírkám z tohoto období (200 tis. Kč) i příspěvkům
Ministerstva kultury (160 tis. Kč) se můžeme radovat z kusu
mobiliáře dokumentujícího štafířský um našich předků. Velký
dík náleží paní restaurátorce Evě Kolmanové i panu truhlářovi
za trpělivě odvedenou práci. Samotná pouť by se neobešla
bez nasazení řady dobrovolníků: vyslovujeme poděkování
panu Heilandovi a Novotnému za zednické práce před
instalací oltáře, paní Eisové, Vondráčkové a Machové za
napečení a pečlivé nazdobení perníků, panu Karlu Pompemu
za varhanickou službu, rodině Mištů za nelehkou péči o
výzdobu poutního kostela a v neposlední řadě Kláře
OBEC POHLED
Heilandové za prodej kalendářů. Při této příležitosti bychom
srdečně zve nadšence pro netradiční turistiku na
chtěli rádi poděkovat Martině Bořilové a Ivo Havlíkovi za
ŠESTÉ PUTOVÁNÍ nazvané PO STOPÁCH STŘÍBRNÉ HOREČKY
vydání
znamenitého
výročního
kalendáře
předznamenávajícího výročí vzniku obce, na jejímž počátků
Sraz účastníků bude v sobotu 20. září v 8:30
stálo vybudování klášterního kostela.
u turistického rozcestníku před nádražím.
■ V těchto dnech se rozbíhají práce na obnově kamenických
Průvodcem této výpravy bude pan Jaroslav Havlíček ze
prvků a omítek jihovýchodního koutu presbytáře farního
kostela sv. Ondřeje. Děkujeme všem mužům, kteří se zapojili
Stříbrných Hor, odborník na slovo vzatý, znalec těžby stříbrné
do stavby lešení. Do interiéru kostela se během srpna vrátila
rudy a jiných nerostů v blízkém i vzdáleném okolí. Během
původní mřížka lemující kamenné stupně kněžiště. Za její
putování navštívíme místa spjatá s těžbou – pohledský a utínský
renovaci vděčíme panu Bořivoji Štambergovi, který se
kamenolom, kostelík sv. Kateřiny ve Stříbrných Horách a přilehlé
zejména zasluhuje o asistenci při tridentských mších sv.
štoly i Simtany.
vysluhovaných každou neděli ve 14 hod. Duchovnímu životu
nejen pohledské farnosti v posledních týdnech dominují
Po plánované trase se budeme civilizaci spíše vyhýbat, proto
modlitby za dar míru a usmíření ve světě, národní pouť rodin
nezapomeňte na pevnou obuv, pořádnou svačinu a dostatečné
ve Žďáře nad Sázavou či vikariátní pouť v želivském klášteře
spojená s uctěním ostatků svatého faráře arského. Poslední
množství tekutin, tentokrát budeme pohostinství míjet. Trasa
bohoslužba v 9:00 u sv. Anny letos připadá na neděli 28. září.
bude měřit cca 15 km, stupeň obtížnosti: střední, návrat
■ A co nás čeká v následujícím období? S pomocí Boží
odpoledne. V případě nepříznivého počasí se akce odkládá
bychom chtěli přispět k oslavám výročí vzniku obce publikací
bohužel opět až na jaro.
komentovaného překladu kroniky kláštera v Pohledu. Kniha
byla vydána z popudu tehdejší pohledské hraběnky Klotildy
Clam-Gallasové na základě historické studie zdejšího faráře
Dr. Matyáše M. Pfeyfara. Pokud se nám podaří nalézt ochotné odborníky pro dokončení textů i finanční podporu institucí, můžeme se
těšit na její vydáni během příštího roku. Zároveň prosíme kohokoli, kdo by měl zajímavý nápad, jak ozvláštnit farní život v jubilejním
roce, aby se nebál oslovit představitele pohledské farnosti.
Jan Novotný ml.

◦•● Z ČINNOSTI SPOLKŮ ●•◦ ____________________________________________________________________________
HASIČI
Co se dělo o prázdninách v hasičárně
■ Na začátku července jsme společně se
SRPD již popáté uspořádali cyklovýlet pro
děti. Letošním cílem bylo okolí Řásné na
Třebíčsku.
■ Co se soutěží týče, tak o prázdninách
měly děti opravdu prázdniny a soutěžili jenom muži. Na
pouťovém poháru v Dlouhé Vsi brali 3. a 4. místo z 9, přičemž B
tým byl lepší než A tým. Stejně tak v Břevnici, kde B tým skončil
4. a A tým 5. z 10 družstev. Áčko si to vynahradilo na nočním
poháru v Habrech, kde kluci obsadili vynikající 7. místo z 29
týmů a potom na Jilemnické proudnici, kde získali pohár za 1.
místo a k tomu ještě putovní zlatou jilemnickou proudnici. Béčku
v Jilemníku o dvě setinky unikl bronz. Kromě těchto pohárů muži
dál sbírali zkušenosti na HB Rebel lize v požárním útoku –
nejlépe se jim vedlo v Kynicích, kde byli dvanáctí.
■ Děti se poslední srpnovou neděli vrhly do pokračování svého
turné, po závodu ve Veselém Žďáře a Nové Vsi u Světlé je čeká
už poslední kolo, které se uskuteční v neděli 14. září v Pohledu.
Zejména A tým v kategorii starších má skvěle našlápnuto a

medaile v celkovém hodnocení ho snad nemine. Mladší a B tým
starší se pohybují kolem poloviny tabulky.
■ Každý, kdo na svatoanenskou pouť zavítal se svým plechovým
miláčkem, si určitě všimnul, že jsme letos opět zorganizovali
pouťové parkoviště.
■ A co se bude dít v nejbližší době? V sobotu 13. září čeká
družstvo mužů soutěž pořádaná v rámci Dne hasičů
v Havlíčkově Brodě. Letošní sezónu zakončí na Václavském
poháru v České Bělé, děti pak začátkem října na podzimním kole
hry Plamen. A ani letos jsme nezapomněli na to, abychom vám
pomohli zbavit se nepotřebného železa – připravte ho v sobotu
25. října od 8 hodin.
■ Na závěr bych vás ještě jednou chtěla pozvat, abyste 14. září
od 10 hodin přišli podpořit naše 3 týmy na závěrečné kolo
dětského turné v požárním útoku, které pořádáme ve spolupráci
s Obcí Pohled. Počítáme s účastí 60 družstev, což je asi 600 lidí
z celého okresu, kteří v neděli navýší počet pohledských
obyvatel. Samozřejmě bude připraveno i chutné občerstvení.
Aneta Kudlová

TJ SOKOL POHLED
Do soutěžního
ročníku
2014–
2015
jsme
vstoupili se 4
týmy. A tým
hraje I. A třídu, B
tým III. třídu,
dorost
okresní
přebor a žáci
7+1 také v okresním přeboru. Veteráni
se účastní veteránských turnajů.
V létě jsme uspořádali na pouť tradiční
turnaj v malé kopané a pateční a
sobotní zábavu. Počasí nám přálo, na
hřiště dorazilo i dost návštěvníků, za
což jim děkujeme.
A tým
Letní příprava začala 11.7. Do přípravy
se zapojilo i 6 nových tváří.
Z Rozsochatce zkoušeli štěstí Venc,
Pazderka a Meloun, Ze Ždírce nad
Doubravou přišel na hostování Michal
Sobotka, z České Bělé Souček a
z Havl. Brodu nadějný 16letý Vilém

Paušíma. Po 3 trénincích skončili Souček, Venc a zranil se Pazderka.
Sehráli jsme přátelské utkání s Lípou (prohra 3:2), se Světlou nad Sázavou (prohra 4:1)
s Habry (výhra 5:3) a na pouť jsme přivítali v Krajském poháru Přibyslav, ovšem prohráli
jsme vysoko 2:6.
K prvnímu utkání dorazil do Pohledu Havl. Brod B - remizovali jsme 1:1. Poté jsme jeli do
silného Bedřichova, kde jsme otočili nepříznivý stav 2:0 na 2:3 a slavili první vítězství
v sezoně. Následovala domácí výhra 2:0 nad Polnou. O týden později jsme tvrdě narazili
v Kamenici nad Lipou a prohráli 5:3 a naposledy jsme si připsali domácí vítězství nad
Novým Rychnovem 3:0.
B tým
Letní příprava proběhla společně s A týmem. Béčko zajíždělo k prvnímu zápasu sezóny do
Chotěboře, kde vyhrálo 0:1, poté remizovalo ve Šmolovech 1:1, následovala domácí
porážka s Havl. Borovou 2:1, vítězství 1:0 v Mírovce a prohra doma s Českou Bělou 0:1.
Dorost odehrál 2 zápasy, a to s Vískou (prohra 5:0) a v Herálci (debakl 14:0).
Žáci 7+1 mají za sebou jeden zápas, ve kterém porazili Českou Bělou 7:4.
Veteráni
Staří páni odehráli pouťové utkání ve Veselém Žďáře, kde prohráli 2:1, a poté porazili
Šlapanov 4:3. Poslední prázdninový víkend 28.8. - 31. 8. se veteráni v počtu 15 členů
zúčastnili soustředění v Libáni. Uspořádali mezi sebou turnaj v nohejbale, který vyhrála
trojice Milan Klement – Jaroslav Pokorný – Martin Morkus, poté turnaj ve stolním tenisu
(vítěz Jan Moučka) a turnaj v kolotoči, který vyhrál Milan Klement. Po prohlídce zámku
Staré Hrady se přesunuli do středověkého sklepení, kde stmelili partu.
Dne 12. 8. nás všechny zasáhla velice smutná zprava, že navždy odešel do „sešívaného“
slávistického nebe k věčnému odpočinku Jiří „Janda“ Janovský. Čest jeho památce.
Jan Růžička ml.

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
■ Český zahrádkářský svaz Pohled zahajuje v sobotu 13. září 2014 moštování. Moštovat se bude pravidelně
každou sobotu od 7.00 do 10.00 hod. V případě většího zájmu i déle. Cena za 1 l moštu je stanovena na 4 Kč.
Členové ZO Pohled mají slevu, a tak zaplatí pouze 1 Kč za litr. Moštovat se bude pravděpodobně do konce října.
Ukončení bude včas oznámeno.
■ V sobotu 20. 8. navštívili zahrádkáři výstavu jiřin v Moravci na Žďársku. Květiny byly vystaveny v tamním kulturním
domě a podle slov předsedy ZO Ing. Petra Jiráska byla akce poněkud zklamáním, především kvůli výstavní ploše.
„Květiny potřebují prostor, aby ukázaly svou krásu, a na této výstavě bylo vše namačkáno na ploše 30 x 30 metrů.
Jiřiny byly opravdu krásné, ale chtělo to jiné místo,“ říká Ing. Jirásek a pokračuje: „Tam jsme si uvědomili, jakou
výhodu nám díky laskavosti majitele při naší výstavě poskytuje pohledský zámek, a že si těchto prostor musíme
vážit.“ Pohledskou výstavu květin navštívilo letos 1277 osob. Z toho bylo 144 dětí. Větší návštěvnost byla zaznamenána v sobotu, kdy
přišlo 727 lidí.

SRPD
■ 21. 6. 2014 – Dětský den
V rámci této akce jsme za pomoci ostatních složek v naši obci
mohli nejprve zhlédnout krásné taneční vystoupení dětí ze ZŠ
Štáflova z Havlíčkova Brodu. Na děti po celé odpoledne kromě
soutěží čekaly ukázky leteckých modelů a středověká dílna pana
M. Krédla. Svými výstřely z děla a houfnice probudil všechny
občany v naší vesnici. Svůj poslední výstřel zakončil příjezdem
našich mladých hasičů z krajské soutěže. Dále si děti opět
zacvičily a zatancovaly s cvičitelkou Klárou. Během odpoledne
se děti mohly zkrášlit malováním na obličej nebo si vlastními
silami vyzkoušet malování na trička s paní Štrálovou. V závěru
odpoledne všechny děti obdržely krásný dárek.
Tímto děkujeme všem sponzorům a lidem, kteří se podíleli na
přípravě a průběhu dětského dne, panu Hospodkovi za
ozvučení, panu Lanemanovi za ukázku leteckých modelů, panu
Krédlovi za středověkou dílnu, Mysliveckému sdružení, TJ Sokol
Pohled, paní Hladíkové a Hostinci pod Klenbou.
■ 5. 7. - 8. 7. 2014 – Kola Řásná
Také letos jsme spolu s SDH zorganizovali tradiční cyklovýlet
tentokrát do okolí Telče a Třeště. Cyklovýletu se zúčastnilo 28
dětí a 10 dospělých. Navštívili jsme město Telč, vysílač Javořice,
hrad Roštejn a město Dačice. Ubytováni jsme byli v autocampu
Velkopařezitý, kde se děti v nedalekém rybníku měly možnost
vykoupat. Večer byly pro všechny připraveny soutěže, opékání
špekáčků a stezka odvahy.
Děkujeme všem dospělým, kteří se o děti v rámci cyklovýletu
starali, a rodičům, kteří nám pomohli s odvozem dětí a kol na
cyklovýlet.

■ Pokračuje sběr starého papíru, vždy 1. sobotu v měsíci, a to:
4. 10., 1. 11., 6. 12. v 9:00 - 10:00 u fotbalového hřiště.
■ Připravované akce:
- Autobusový zájezd Třebíč – v sobotu 20.9., odjezd v 8:00 od
zastávky v Pohledu, přihlásit se můžete u p. Šidláka
(724 025 505) nebo u p. Ondráčka (721 462 109).
- Putování za světýlkem – úterý 28. 10. od 17 hodin
- Pletení z pedigu nebo z fimo hmoty – listopad
- Mikulášská besídka – sobota 6. 12. od 15:00 v tělocvičně
zámku.
Termíny akcí budou upřesněny na plakátech a webových
stránkách SRPD.

KLUB DŮCHODCŮ
■ Prázdniny a volno skončily a my se zase scházíme na
schůzkách. Kromě nich ještě pojedeme na krátký výlet 25. 9. do
Zruče n/S. Bližší informace o zájezdu budou zveřejněny ve
vývěsce u obecního úřadu. Vezmeme s sebou i zájemce, kteří
nejsou členy klubu.
■ Zájezd a další organizační věci jsme projednávali na zářijové
schůzce. Také jsme upozorňovali na různé akce, které se v obci
konaly a budou konat. Přitom jsme se všichni shodli, že se velice

povedl obecní kalendář na příští rok. Obec ho vydala k výročí
založení obce, které připadá na rok 2015.
■ Na další schůzky se budeme snažit sehnat další zajímavé
přednášející, abychom se dozvěděli něco nového.
Marie Machová

*******************************************************************************************

KLÍŠTĚ OBECNÉ V HLAVNÍ ROLI
Kolikrát jste si letos přinesli z lesa kromě hub také
klíště? Víte o zákeřnostech tohoto malého nepřítele
vše? Nabízíme vám souhrn základních informací o
tomto čím dál nebezpečnějším roztoči.
1. PROHLÉDNĚTE SE – Po příchodu z lesa, ale i zahrady (klíště žije ve výšce max. 60 cm od země, především ve
vysoké trávě) se nezapomeňte prohlédnout. Zaměřte se také na oblečení a boty. Nejlepší je najít klíště ještě nepřisáté. Pokud je již
pozdě, platí, že čím dříve klíště na těle objevíte, tím lépe. Např. v případě boreliózy přenáší klíště borelie (druh bakterií) uvolňováním
infikovaných výměšků do těla hostitele během sání krve po 36–48 hodinách od přisátí.
2. INSTRUKCE K ODSTRANĚNÍ – Pokud se již do vás nějaké klíště zakouslo, je dobré dodržet následující postup. Na
přisáté klíště v žádném případě nepoužívejte oleje či masti, které ho přidusí. Může totiž uvolnit obsah střev do rány,
čímž se zvyšuje pravděpodobnost přenosu nákazy. Klíště nemačkejte rukou ani pinzetou. Přisáté klíště a jeho okolí je
vhodné před odstraňováním vydezinfikovat, klíště následně uchopit (ideálně speciální pinzetou nebo háčkem – viz
obrázky výše) co nejblíže kůže a kývavými nebo krouživými pohyby odstranit (i v případě háčku, na směru nezáleží).
Vytahování klíšťat vám mohou usnadnit i speciální přípravky k tomuto účelu určené (stačí se poptat v lékárně), které po nanesení
klíště znehybní, usnadní tak jeho odstraňování a zároveň místo dezinfikují. Přípravky jsou zpravidla dodávány v balení se speciální
pinzetou na klíšťata.
V případě velmi malého klíštěte (larvy) použijte navlhčenou vatovou tyčinku nebo sirku a klíště vyviklejte. Místo zákusu poté
vydesinfikujte běžným desinfekčním prostředkem.
Použití gumových rukavic není nutné, pokud nemáme čerstvé oděrky či odřeniny, ale ruce bychom si měli řádně umýt.
Jestliže se nepodaří klíště vytáhnout i s kusadly, která zůstanou v kůži, není třeba propadat panice. Ze samotných kusadel již přenos
infekce nehrozí. Tělo si s nimi poradí jako se zadřenou třískou, takže se vydrolí nebo vyhnisají. Ranku je třeba vydesinfikovat a
sledovat, aby nedošlo k zanícení.
Někdy se může v místě přisátí objevit zarudlá boulička, což je jenom lokální reakce, která časem zmizí. Zarudnutí, zduření a
svědivost ranky po přisátém klíštěti tedy nemusí znamenat nákazu.
3. LIKVIDACE KLÍŠTĚTE - Jestliže chcete klíště bezpečně zlikvidovat, spláchněte ho do záchodu.
4. POŠLETE KLÍŠTĚ NA VYŠETŘENÍ - Pokud chcete zjistit, jestli bylo klíště infikováno, vložte ho do igelitového
sáčku a odešlete do laboratoře na vyšetření přítomnosti nejvýznamnějších patogenů způsobujících lymeskou
boreliózu nebo klíšťovou encefalitidu. Vyšetření klíštěte je možné provést i po použití dezinfekcí a speciálních
přípravků na vyjmutí klíštěte. Použití desinfekce, mýdel či mastí nemá vliv na analýzu klíštěte.
Vyšetření klíštěte má však svoje úskalí. Jestliže v sobě klíště obsahuje původce nejčastějších dvou onemocnění (klíšťovou
encefalitidu způsobuje virus, boreliózu bakterie), ještě to nutně neznamená, že se při přisátí klíštěte musely na člověka přenést.
Vyšetření klíštěte nám tedy neříká nic o tom, zda jsme skutečně nakažení, jen tuto možnost pomůže vyloučit v případě, že klíště je
„čisté“. Klíšťová encefalitida také nepropuká u všech nakažených, proto dokonce i když se na nás virus během sání klíštěte přenese,
nemusíme se o tom nikdy ani dozvědět. Protože encefalitida je virové onemocnění, neexistuje proti němu opravdu účinná léčba a je
otázka, zda nám může vědomí, že můžeme být nakaženi, být vůbec nějak prospěšné. Jiné je to u lymeské boreliózy, která se léčí
antibiotiky. Jejich včasné nasazení může léčbu výrazně usnadnit. I tady však nebudeme antibiotika brát tehdy, když zjistíme, že
boreliózou „trpělo“ klíště, ale jen pokud se prokáže, že tímto onemocněním jsme nakaženi i my. To můžeme zjistit až po nějaké době
odběrem krve, které vykáží zvýšení protilátek v krvi.
5. NEBUDE LEPŠÍ OČKOVÁNÍ? - Cena za vyšetření klíštěte se pohybuje okolo 1 300 Kč za obě onemocnění,
klíšťovou encefalitidu i lymeskou boreliózu. Je nutné zvážit, zda se finančně nevyplatí spíše alespoň očkování proti
klíšťové encefalitidě, které vás před onemocněním spolehlivě ochrání a po absolvování úvodních povinných 3 dávek
stačí jednou za tři až pět let doplňovat pouze přeočkování. Částka, kterou zaplatíte za 1 očkovací dávku, činí cca 700
Kč, přičemž mnohé pojišťovny na část vakcinace přispívají, např. VZP částkou až 500 Kč proti účtence. Proti lymeské borelióze
očkování neexistuje.
6. LYMESKÁ BORELIÓZA – Infekce přenášená klíšťaty způsobená bakterií komplexu Borrelia burgdofreri, poprvé
zaznamenaná ve městě Old Lyme (odtud lymeská) ve státě Connecticut u velké skupiny dětí. Klíště zde hraje pouze
úlohu přenašeče z tzv. rezervoáru infekce, kterým jsou hlodavci, drobní savci, ale i vysoká zvěř, ptáci a plazi. Lymeská
borelióza je polysystémové onemocnění. Jelikož se v těle člověka šíří lymfatickým systémem, postihuje kůži, svaly,
kosti i nervy. Může však být mnohdy bezpříznakové, přičemž má také velkou tendenci k samoúzdravě, především
v mírné formě. V časném stádiu se vyznačuje kožními projevy – tzv. „býčím okem“, což je červená skvrna i několik centimetrů velká,
která se objevuje okolo místa přisátí za 14 dní až jeden měsíc. V místě přisátí klíštěte je nafialovělá, poté vybledá a s odstupem
skvrnu rámuje vnější, opět zarudlý kruh (připomíná tedy opravdu volské oko). Skvrna někdy zmizí, někdy se nemusí objevit vůbec.
Vzácnější je tzv. boreliový lymfocytom, pupen temně červené až fialové barvy velikosti od několika mm do 5 cm; objevuje se většinou
jen u dětí, a to několik týdnů po infekci; nejčastěji bývá na boltci ucha, ale bývá i na špičce nosu či dvorci prsní bradavky. K dalším

příznakům patří únava, pálení pokožky, neurologické potíže (tik, škubání ve svalech, závratě, mravenčení), bolesti zad, hlavně u krční
páteře, obrna lícního nervu, tzv. boreliová meningitida, bolesti svalů a kloubů, poruchy vidění, pískání v uších nebo autoimunitní
reakce. Na lymeskou boreliózu existuje léčba, a to antibiotiky.
7. KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA – je sezónní arbovirová infekce. Virus klíšťata opět pouze přenášejí z tzv. rezervoárů
infekce – hlodavců, drobných savců, ovcí a koz. Jelikož je virus obsažen ve slinách klíšťat, stačí k přenosu pouze
krátká doba sání. Inkubační doba přitom činí 7-14 dní. Encefalitida má dvě stádia průběhu a klinických příznaků.
Prvním je tzv. „chřipková“ fáze, kdy jsou příznaky podobné chřipce. Jde o bolesti svalů a kloubů, teplotu a únavu. Po
několika dnech následuje zlepšení a nástup 2. fáze, která se vyznačuje bolestmi hlavy, světloplachostí, spavostí,
poruchou hlavových nervů, chabou obrnou končetin, vysokými horečkami, poruchami spánku, zvracením a třesy. Zde nastává
problém, neboť léčba je pouze symptomatická, potlačujíce tedy pouze jednotlivé příznaky, jako je horečka, bolest či zvracení, nikoli
onemocnění samotné. Stav se vylepšuje podpůrnými prostředky - lumbální punkcí, podáváním vitamínu B nebo rehabilitací. U
encefalitidy je tedy jedinou možností prevence, a to očkování.
(Zdroj: www.wikiskripta.eu, www.kliste-prevence.cz)
*******************************************************************************************************************************************************

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÝROBNÍ HALY SPIDER
Ve čtvrtek 4. září byla slavnostně otevřena nová výrobní hala firmy Dvořák u silnice I/34 nad naší obcí. Areál nese název Spider,
přičemž výroba se zde zaměřuje výhradně na svahové sekačky patentované zakladatelem firmy panem Lubomírem Dvořákem. K
zahájení provozu v nové hale došlo již na sklonku minulého roku, slavnost však čekala na rok 2014, kdy si firma připomíná 10 let od
zahájení výroby těchto „pavouků“.
Slavnostního otevření se účastnili nejen obchodní partneři firmy Dvořák z celého světa, ale i představitelé měst a obcí. Za pohledskou
samosprávu byl přítomen starosta obce Ing. Milan Klement a Martina Bořilová, z Havlíčkova Brodu přijel osobně starosta Mgr. Jan
Tecl a poslankyně Parlamentu ČR Ing. Jana Fischerová CSc., zastupitelka Havlíčkova Brodu a Kraje Vysočina. Poté, co pan Dvořák
slavnostně přestříhl pásku k nové hale, osobně provedl zúčastněné výrobou. V současné době zaměstnává firma Dvořák – svahové
sekačky 65 lidí a produkuje na 300 sekaček ročně, z nichž 80 % najde své odběratele v zahraničí. Ve výrobní hale jsme při ranní
směně narazili také na dva pohledské zaměstnance Pavla Sobotku a Luboše Pospíchala a jednoho simtanského – Josefa Lukačinu.

Lubomír Dvořák (zcela vlevo), poslankyně Jana Fischerová

Pavel Sobotka

,
Lubomír Dvořák (zcela vpravo), Josef Lukačina (zcela vlevo)

Luboš Pospíchal
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