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Ze zastupitelstva obce

Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce
Pokojov konaného 5. 2. 2018
Zastupitelstvo obce Pokojov:
● projednalo informaci o riziku navýšení nákladů ob-
ce/města na odpadové hospodářství, v případě prosa-
zení účelové nevládní novely zákona o odpadech ob-
sahující násobné zdražení skládkovacích poplatků.
Zastupitelstvo obce/města nesouhlasí s podobnými
novelizacemi zákona o odpadech, které mají dopad na
náklady obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového
hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor, že nové
nastavení odpadové legislativy by mělo být provede-
no formou vládního návrhu zákona o odpadech při-
praveného po schválení nových evropských odpado-
vých směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy.
ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evrop-
ského nastavení odpadového hospodářství.
Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení
místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podob-
ným účelovým snahám, které obce vystavují zřejmé-
mu riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hos-
podářství ● schvaluje Souhlas k trvalému odnětí ze-
mědělské půdy pro stavbu RD ● schvaluje Rozpočet
na rok 2018 Svazku obcí Pooslaví – bez připomínek ●
schvaluje Rozpočet na rok 2018 Svazu vodovodů
Bohdalov – bez připomínek ● schvaluje Rozpočtový
výhled Svaz vodovodů Bohdalov – bez připomínek ●
schvaluje Rozpočet na rok 2018 Svazku obecních le-
sů Přibyslav – bez připomínek ● schvaluje
Střednědobý výhled Svazku obecních lesů Přibyslav –
bez připomínek ● schvaluje žádost pana L. N. na po-
kácení 18 ks dřevin z důvodu výstavby inženýrských
sítí ● schvaluje použití dotace z Programu obnovy
venkova Vysočiny na rekonstrukci oplocení okolo ka-
ple ● schvaluje pořízení nových plastových oken do
čekárny ● vydává po ověření podle ustanovení § 54
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „stavební zákon“), že návrh změny č. II územního
plánu Pokojov není v rozporu s Politikou územního
rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, Zásadami ú-
zemního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace
č. 1, 2, 3 a č. 5, se stanovisky dotčených orgánů a se
stanoviskem Krajského úřadu Kraje Vysočina, jako
orgán příslušný podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c)
stavebního zákona za použití ustanovení § 43 odst. 4 a
§ 55 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s ustano-
veními § 171 až 174 správního řádu Změnu č. II ú-
zemního plánu Pokojov.

- POZVÁNKA: Dětský karneval se uskuteční
v sobotu 10. 3. 2018 od 14:30 hod. v KD
Pokojov. Všichni jsou srdečně zváni.

- Akce Čistá Vysočina se uskuteční v pátek 
13. 4. 2018.

- Vyhodnocení soutěže My třídíme nejlépe 2017:
Do soutěže ve třídění odpadů jsou automaticky
zařazeny všechny obce zapojené v systému
EKO-KOM kraje Vysočina. V kategorii obce do
500 obyvatel obsadila naše obec v Kraji
Vysočina 60. místo z 521 zapojených obcí. Pro
srovnání uvádíme výsledky z předchozích let:
2016 (63. místo), 2015 (173. m.), 2014 (253.
m.), 2013 (75. m.), 2012 (134. m.), 2011 (312.
m.), 2010 (152. m.). Děkujeme všem občanům,
kteří třídí odpad.

- Příští schůze zastupitelstva: 5. 3. 2018 od 19
hod. v KD

Sedmiletá dvojčata Jituška a Davídek Nehybkovi 
z Velké Bíteše si po předčasném porodu nesou živo-
tem mnohá postižení, vyžadují intenzivní a nepře-
tržitou péči. Na nákladné rehabilitace jim přispěje
druhý ročník reprezentativního plesu společnosti
SATT i sbírka na transparentním účtu. Zatím se
vybralo přes 130 tisíc korun. Osud rodiny rekapi-
tuluje pro Novinky maminka Dana Nehybková.

Co se vlastně před těmi sedmi lety stalo?
Byla jsem na kontrole a všechno vypadalo dobře.

Další den jsem byla zrovna sama doma, manžel byl
na noční. Začala se mi trhat placenta a to v podstatě
vyvolalo porod, bylo to strašně rychlé. Byl to konec
26. týdne těhotenství, šestý měsíc. 

Jaké byly vaše první pocity z nečekaně 

narozených dětí?
Jitka měla 810 gramů a David 880. Průsvitné prs-

ty, ohnuté uši, takový nedopečenci to byli. Měli třicet
čtyři centimetrů, plenku nulku přes celé tělo. Když
tam vidíte dítě v těch hadičkách, tak to je hrozné.
První dva měsíce jsme vůbec nevěděli, jestli si je oba
odneseme domů.

Co vám řekli lékaři, jak velkou naději 

jste měli?
Oni nás nechtěli strašit, ale tvářili se hodně vážně.

Dva měsíce byli oba v inkubátoru na umělé plicní
ventilaci, umělé výživě, monitor srdce i dechu. Pořád
v těch skleněných domečcích obložení přístroji.
David měl krvácení do trávicího traktu, jednu dobu
to vypadalo špatně, musel na operaci. 

Děti se postupně zlepšily a mohli jste 

si je vzít domů…
Když šel David domů, tak nám řekli, že tam má-

me Jitku nechat. Že bude moc postižená, a že když si
vezmeme jenom syna, tak má šanci na relativně nor-
mální život. Tohle řešení ale pro nás nepřipadalo 
v úvahu.

Jakou diagnózu Jituška a David mají?
Jitka má poškozený mozek, má velké výpadky

mozkové hmoty. Sama se skoro nemůže hýbat, neo-
točí se v posteli, neudrží nic v ruce. David má mozek
v pořádku, špatně chodí a následkem předčasného
porodu se u něj rozvinula epilepsie, autismus, hista-
minová intolerance.

Jak jste zvládali domácí péči o dvě postižené děti?
Jitušku měl do tří let někdo nepřetržitě na rukách.

Pořád jsme ji rozdýchávali, křísili, já jsem se o ni
strašně bála. Po třech hodinách se krmila, ve dne 
i v noci. Užili jsme si svoje.

Když byly Davidovi asi dva, řekli nám na rehabi-
litaci, že chodit nikdy nebude, že od sebe nerozpojí
nohy. To mě vyděsilo, takže jsme třeba tři hodiny
denně trénovali. Cvičila se Vojtovka, čtyřikrát denně.
Teď si říkám, jak jsme to vydrželi. To bylo zacvičit,
nakrmit, přebalit, s Davidem nohy, něco s Jitkou,
spali jsme na etapy, dvě hodiny jeden, tři druhý.

Dnes je dětem sedm let. Jak jsou na tom?
Oba chodí do speciální školy, do prvního ročníku.

S Davidem děláme úkoly, ale je to těžké, bojuje s ná-
valy vzteku, bývá ve svém světě mimo realitu. Jitka
je na tom dneska o moc líp, než kdy měla být, vnímá
a rozumí spoustě věcí, omezeně komunikuje. Je za
tím ale tisíce hodin. Všechno jsme jí ukazovali, 
vysvětlovali, spousty věcí se děsila. 

Jak zvládáte náročnou péči vy, rodiče?
Pořád se musíte přepínat mezi Jitkou a Davidem.

A u Davida mezi stavy, kdy je inteligentní a můžete
se s ním bavit a stavy, kdy je hodně autistický nebo
má přetížený mozek a hlásí se epilepsie. 

Co byste pro své děti potřebovali, 

jaký druh pomoci?
Hodně by nám pomohla péče specialistů. V Brně

je dostupné podobné cvičení jako v Klimkovicích, na
začátku stojí hodina 750 korun, obvyklá cena je
1500. Dítě by mělo mít dvouhodinovku čtrnáct dnů,
čtrnáct dní pauza a zase. K tomu náklady na dopra-
vu. Když si to spočítáte, je to o hrozných penězích.

V čem dětem cvičení pomáhá?
Cvičení aktivuje veškeré svaly v těle, Jitka díky

tomu drží sama hlavu, může se trošku nadzvednout,
zlepšilo se jí sezení. Davidovi díky tomu začal cho-
dit, dokáže bez opory vstát ze země, posilují mu
vnitřní svaly. 

Autor: Blanka Sobolová, 
redaktorka Televize Vysočina
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Masopust
V sobotu 3. února se v naší obci
konal již tradiční masopustní prů-
vod masek, který organizovali
místní hasiči. Do maškarního prů-
vodu se zapojilo téměř dvacet ma-
sek, které obešly celou vesnici a
zastavily se u každého stavení.
Masopustní průvod byl zakončen
posezením v místním KD, kde zá-
bava pokračovala. Poděkování
patří všem, kteří vpustili rozpusti-
lé masky dále a průvod pohostili.

Mgr. M. Chlubnová

Komu pomůžeme příště? Napište nám!
Máte ve svém okolí někoho, kdo potřebuje finanční pomoc? Někoho, koho
těžký osud, vrozená nemoc nebo třeba úraz v životě omezuje a na účinné
řešení se mu nedostávají peníze? Možná právě pro takového člověka může
SATT plesatt příští rok. I když máme své tipy, pečlivě vybíráme a chceme
pomoci těm, kteří to potřebují nejvíc. Své návrhy můžete posílat na mailo-
vou adresu zejskova@satt.cz nebo na telefon 566 654 817.

Jitušce a Davídkovi 
můžete ještě do konce 
února pomoci i vy. 
Pošlete libovolný příspě-
vek na transparentní účet:

224270368/0600

Tipovali třicet tisíc. Sbírka 
pro nemocné děti Nehybkovy 
vynesla o sto tisíc víc
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