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Informace pro občany

Ze zastupitelstva obce

Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva 
obce Pokojov konaného 4. 12. 2017
Zastupitelstvo obce Pokojov:
- schvaluje žádost KSUS Vysočina na pokácení 3

ks stromů v krajnici silnice II/388 z důvodu
špatného stavu dřevin

- schvaluje Návrh rozpočtu obce Pokojov na rok
2018 – bez připomínek

- schvaluje Návrh střednědobého výhledu rozpo-
čtu obce Pokojov – bez připomínek

- schvaluje finanční dar pro činnost Domácího ho-
spice Vysočina na rok 2018 ve výši 5 000 Kč

- schvaluje Kalkulaci pro rok 2018 – celkové vyú-
čtování všech položek výpočtu ceny pro stočné.
Cena odpadní vody z kanalizace Pokojov pro od-
běratele v obci Pokojov pro rok 2018 zůstane ve
výši 10 Kč za 1 m3 (vč. DPH) a sleva na ceně
srážkové, odpadní vody 3 Kč za 1 m3 (vč. DPH)

- schvaluje zařadit p. č. 828,  821/4,  821/3,  50/1
do evidence majetku obce Pokojov

- schvaluje odměnu za výkon jednotlivých funkcí
neuvolněného člena zastupitelstva obce
Pokojov měsíčně ve výši uvedené v příloze č. 1,
odměna bude poskytována ode dne 1. 1. 2018

Mgr. Markéta Chlubnová

- V sobotu 6. ledna se v naší obci uskutečnila
Tříkrálová sbírka Charity ČR. V naší obci by-
lo vybráno 7 515 Kč (vloni 7 531 Kč). V celé
bohdalovské farnosti se vybralo 72 138 Kč (mi-
nulý rok 63 365 Kč): Bohdalov 37 675 Kč,
Chroustov 8 871 Kč, Rudolec 10 070 Kč, Kyjov
3 010 Kč, školní mládež 5 000 Kč. Poděkování
patří všem občanům, kteří přispěli do sbírky.

- Volba prezidenta ČR: Ve dnech 12. a 13 ledna
se uskutečnily volby prezidenta České republi-
ky. V obci Pokojov se voleb zúčastnilo 64,34 %
voličů a hlasovalo se následovně: M. Zeman (37
hlasů), J. Drahoš (15 hlasů), P. Fischer (14 hla-
sů), M. Hilšer (11 hlasů), M. Horáček (2 hlasy),
J. Hynek (2 hlasy), M. Topolánek (1 hlas). Další
kandidáti v naší obci žádný hlas nezískali.
Druhé kolo voleb se uskuteční 26. a 27. ledna.

- Výše poplatků pro rok 2018 zůstávají beze
změny: poplatek za psa (60 Kč), poplatek za od-
pady na osobu (600 Kč/ 300 Kč), stočné (10 Kč
/3 Kč /1 m3).

Statistika počtu 
obyvatel k 1. 1. 2018

Dospělí Děti (do 15 let)
136 21

muži ženy chlapci dívky
75 61 10 11

Celkem 157 obyvatel

Nejstarší obyvatelka: paní M. Švomová (98 let)
Nejmladší obyvatel: D. Pospíšek (8 měs.)
Narození v roce 2017: 1 děti
Úmrtí: 2 obyvatelé

Tři králové

Pobavit se a zároveň pomoci
nemocným  dětem, to byl 
letošní ples Sattu
V pořadí druhý ples pod taktovkou
žďárské firmy Satt je už minulostí.
Kromě zábavného programu obvyklé-
ho na plesech se ale snaží i o něco na-
víc. Část výtěžku zaplatí rehabilitace
nemocným sourozencům Nehybkovým. O roz-
hovor jsme požádali ředitele Sattu Petra
Scheiba.

Máte za sebou druhý ročník plesu. 

Jak jste spokojení?

Jsme spokojení moc, letošní ples navštívilo
mnohem více lidí než ten první a i když jsme to po
úspěchu toho loňského trochu očekávali, byli jsme
velmi letošní návštěvností potěšeni. Zároveň jsme
rádi, že jsme zřejmě nastavili trend charitativních
plesů ve Žďáře nad Sázavou a že nás letos násle-
dují další společnosti - Del, Tokoz, Hettich 
a Gremis, kterým v jejich počínání fandíme.

Byl letošní ročník jiný než ten první?

Připravili jste návštěvníkům nějaké změny?

Změnil se účel charity, letos jsme plesali pro
dvojčata Davida a Jitku Nehybkovy. Jinak se loň-
ský koncept ukázal jako dobrý, proto jsme žádné
zásadní změny dělat nechtěli. Trochu se samozřej-
mě pozměnila náplň programu, loňského Michala
Hrůzu nahradila skupina Slza, naopak znovu jsme
pozvali moderátora Petra Rychlého i kapelu CB
City Music. 

S loňským plesem Sattu se pojilo jméno ne-

mocného Ríši Humlíčka, jak sbírka dopadla?

Pro Ríšu jsme na plese, od partnerů i zaměst-
nanců firmy, ale také z darů od veřejnosti získali
na transparentní účet přes 160 tisíc korun. To po-
mohlo Ríšovým rodičům spolufinancovat druhou
část léčby kmenovými buňkami v Číně. Ta by mu
mohla pomoct v boji se spinální muskulární atro-
fií, která způsobuje postupné ochabování svalů.

Sledujete dál jeho osud, jak je na tom dnes?

Osobně mě jeho osud zajímá, na Ríšu se ptají 
i zaměstnanci a partneři. Léčba, kterou procházel
není běžná a rodina po nějakou dobu nesměla 
poskytovat veřejnosti informace. Teď už ale mů-
žeme říct, že léčba byla do jisté míry úspěšná, Ríša
zesílil a narostla mu svalová hmota, dokáže zved-
nout hlavu a udrží se na všech čtyřech. Vypadá to,
že nemoc se snad zastavila, uvidíme dál. Jsem
moc rád, že jsme mohli k té naději Ríšovi přispět.

Letošní výtěžek ale poputuje sedmiletým

dvojčatům Jitušce a Davídkovi

Nehybkovým, proč právě oni?

Měli jsme vytipovaných víc potřebných lidí, ale
ne každý nabízenou roli přijme. Volba nakonec
padla na Nehybkovy, obě jejich děti mají soubor
různých postižení v důsledku předčasného porodu.
Jituška je plně odkázaná na péči rodičů, nemůže
mluvit ani se samostatně hýbat, má poškozený
mozek, Davídek má autismus, epilepsii a histami-
novou intoleranci, s obtížemi chodí. 

Co by potřebovali?

Potřebují spoustu věcí, ale asi nejvíc intenzivní
rehabilitace, které jim pojišťovna v potřebné míře
neuhradí. David by díky nim mohl lépe chodit 
a Jituška by se mohla celkově víc zpevnit, třeba i
časem začít alespoň trochu mluvit. Právě na cviče-
ní nebo lázně půjde výtěžek z plesu i od partnerů.
Každý, kdo by chtěl dětem pomoct, může až do
konce února přispět na transparentní účet číslo
224270368/0600.

Jaké plány máte ohledně dalšího plesu?

Zda se bude příští rok ples pořádat, záleží na
rozhodnutí představenstva, ale já věřím, že organi-
zaci plesu schválí. Zvažujeme, že příště podpoří-
me nějakou neziskovou organizaci ze sociální sfé-
ry. Jinak nic zásadního měnit nechceme, doufáme,
že si ples všichni užijí tak, jako ten letošní.

A co nového se chystá na Sattu?

Novinky přichází stále, investujeme do optic-
kých rozvodů nejen ve Žďáře a Novém Městě, ale
letos i v Novém Veselí, nedávno jsme zákazníkům
nabídli interaktivní televizi Satt iTV, která je do-
stupná kdekoliv, kde existuje kvalitní internetové
připojení. Zákazníky máme dokonce i v České
Třebové nebo Třebíči... Dále provozujeme regio-
nální Televizi Vysočina, nově teď kolegové pod
značkou StoPro studio natáčí propagační videa,
reklamy apod. pro firmy i jednotlivce. V oblasti
tepla pracujeme na modernizaci regulace horko-
vodní sítě a na rozšíření horkovodní sítě do nové
lokality Klafar. 
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