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Máš štěstí, na funkci

to nebude mít vliv!
Úvodem, s nadhledem a v odlehčeném  přirovná-
ní konstatuji, že tato hláška z Menzlovi komedie 
o střediskové vesničce na Vysočině neplatí. Nejde
samozřejmě o funkci rostlináře, ale hejtmana
Kraje Vysočina. Vliv na tuhle funkci to má, proto-
že jinak by to bylo proti přírodním zákonům. Jako
krajsky zastupitel jsem se přesvědčil, že pan hejt-
man Běhounek je velmi pracovitý. Zvládá více,
než průměrný představitel samosprávy v Čec-
hách, ale nemůže zvládnout desetkrát víc, aniž by
to mělo vliv na kvalitu. Už jen proto, že ve stejný
čas nemůže být na více místech. A den má pro
každého z nás pouze 24 hodin.Být hejtmanem je
podle mne závazek na plný úvazek. Být ještě po-
slancem a předsedou správní rady VZP? A co těch
dalších min. 15 funkcí, když počítám jen ty vý-
znamnější? A ještě k tomu lékař - ortoped na čás-
tečný úvazek? 

„Neděláš dobře, jednou se ti to vymstí“.
Upřímné varování, které také zaznělo ve zmíněné
české komedii, by v přeneseném významu mohlo
platit i v této situaci, kdy nejde o navracení sirek
zpátky do krabičky. V těchto souvislostech: 
A) Svým přístupem normalizuje a kryje obdobný

souběh funkcí, např. starostek či starostů naše-
ho regionu, ovšem významně méně pracovi-
tých a schopných. 

B) Až to bude přínosné, tak jeho široký pracovní
záběr a zápřah použijí a obrátí proti němu ne
zástupci opozice, ale vlastní spolustraníci, kte-
rým zasedl křesla a znectí ho. 

C) Pokud to do té doby zdravotně vydrží.  
V osobní rovině tomu jen málo rozumím. Pro

peníze to nedělá. Že by jenom ta chutná moc? Je
vzdělaný a inteligentní, tak by měl dokázat roze-
znat, kde končí střídmost a hranice možného a kde
začíná nenasytnost kvantity nad kvalitou. Nevím.    

Přizvávám se, že sám občas trpím pocitem 
a přesvědčením, že lecos nejlépe udělám nebo
zorganizuji jenom sám, že to nikdo tak dobře ne-
zvládne. Ale zatím jsem si vždycky včas uvědomil
a uznal hranice svých možností. Taky jsem doká-
zal odmítnout další funkce, protože bych je nemo-
hl dělat pořádně. Doufám, že se to u mě u mě s vě-
kem nebude zhoršovat.  

Je to zase a jenom každodenní lidské pokoře.
Poslední citace není z filmu, ale je velmi trefná:
„Chceš-li Boha opravdu pobavit, vyprávěj mu

svoje plány.“ 

Ať Vás život nebolí.  

V záplavě každodenních zpráv hledám nějakou,
která by potěšila, povzbudila a nezašlapala do
bahna beznaděje. Tudíž nebudu psát o doutnající
náloži v Rusku, ani o doutnající vládní rozbušce
u nás. Nová vláda důvěru postavila na slibech, o
kterých sama dobře věděla, že je nemůže splnit.
Jsme svědky hádek, podezírání a vzájemného
napadání, toho, co jsme zažili už v podání Věcí
veřejných. A děsí nás masivní personální výmě-
ny a nástup nových kádrů do řízení státu. Každý
z vás, který fungoval v nějaké řídící funkci, ví, že
toto je cesta do pekel, protože si odbornost 
a vztahy musí sednout, lidé musí spolupracovat,
poté se mohou dostavit všemi toužebně očekáva-
né výsledky. Dnes vám chci popsat skvělou akci,
kterou připravuje pan Bernard Dumond z dru-
žebního belgického města Flobecq. Přijíždí s au-
tobusem plným dětí vždy na týden sem k nám,
nyní je tady 40 žáků základní školy s doprovo-
dem. Každému připraví písemného průvodce na-
ší historií, o osobnostech, kultuře a zajímavos-
tech. Absolvují společně mnoho poznávacích
výprav na zajímavá místa našeho regionu, podí-
vají se samozřejmě na Zelenou horu i do Prahy.
V naší škole se zapotili na florbalovém turnaji 
i při přehazované, ocenili názorné interaktivní
vyučování, poobědvali ve školní jídelně, kde ob-
divovali systém školního stravování. S otevřený-
mi ústy pokyvovali hlavičkami u orchestrionu ve
Veselíčku, který je svými melodiemi i mechani-
kou fascinoval. Ale především využívali speciál-
ní slovníček, který jim pan Bernard připravil 
a bylo moc milé, jak lámanou češtinou proná-
ší:„Doubrý dén, ďékují, smášený sýr, jédeme do
makoši (to je Macocha!)...“ A takovouto spoje-
nou Evropu si představuji já. Lidé se snaží si na-
vzájem porozumět a tím spolupracovat, nevymě-
ňují se papalášské autobusy, ale kreativní mladí
lidé, kteří se chtějí inspirovat dobrým příkladem.
Nechci Evropu s vnucenými byrokratickými ne-
smysly, zákazy žárovek a dalšími šílenostmi, 
s vymýšlením různých bankovních unií, což 
v žádné přístupové smlouvě nebylo. O těchto 
aspektech se nyní snažíme s vámi diskutovat 
v rámci akce PETICE PRO KORUNU. S ní, 
i s námi, se tento týden odpoledne můžete potkat
na náměstích velkých měst našeho okresu. A to 
v pondělí ve Velkém Meziříčí, v úterý ve Žďáru,
ve středu v Novém Městě na Moravě, ve čtvrtek
ve Velké Bíteši a v pátek v Bystřici nad
Pernštejnem.   
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Ze zastupitelstva obce

Souhrn usnesení ze schůze obecního zastu-
pitelstva obce Pokojov dne 31.3. 2014

Zastupitelstvo obce Pokojov projednalo 
a schvaluje:
� program zasedání zastupitelstva
� ověřovatele Karla Zajíčka, Mgr. Markétu 

Chlubnovou
� pronájem části obecního pozemku ostatní

plochy 755/2 v k. ú. Pokojov
� pronájem obecního pozemku části parcel

42/1, 768/2, 41/1 ostatní plocha v k.ú.
Pokojov

� kontejner na textil
� schválení vnitřní směrnice č.3/2014 –

Směrnice pro provádění inventarizace
� smlouva - souhlas s Obcí Znětínkem se stav-

bou Most
� smlouva - souhlas s Obcí Bohdalov se stav-

bou Most
� vysečení břehu pod novostavbami
� darovací smlouva s Nemocnicí Nové Město na

Moravě na poskytnutí daru ve výši 5.000 Kč
Zapisovatelka: Miluše Švomová
Určení ověřovatelů zápisu:
Mgr. Markétu Chlubnovou
Karel Zajíček

Dana Březková - starostka obce Pokojov

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumen-
tu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zve-
řejňovaných osobních údajů podle zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

Rozhodnutí
o povolení uzavírky silnice III/3881
v km cca 2,1 - 2,6, uzavírka úplná
v průtahu obcí Znětínek od
16.4.2014 - 1.6.2014.

Nový kontejner na sběr 
oděvů, obuvi, textilu
Začátkem dubna 2014 byl v Pokojově umístěn
kontejner společnosti REVENGE, a.s. na sběr
oděvů, obuvi, textilu a hraček. Tento bílý kon-
tejner s barevnými nápisy naleznete na stano-
višti u Obecního úřadu. Oděvy, boty, textil 
a hračky odkládejte do kontejneru v čistém sta-
vu, zabalené do igelitových pytlů nebo tašek.
Odložené věci jsou dále přetříděny a použity 
k humanitárním účelům případně k průmyslo-
vému využití.

Do kontejneru patří: 
veškeré oděvy, boty, hračky (měkké i tvrdé), ka-
belky, bytový textil, prostěradla, přikrývky, po-
vlečení atd.

Do kontejneru nepatří: 
mokré, plesnivé, znečištěné zeminou a ropnými
látkami, průmyslové ústřižky látek.


