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Pokojov
Obecní úřad Pokojov, 592 14 Nové Veselí
starostka: 731 467 904
e-mail:
obec.pokojov@seznam.cz
web:
www.obecpokojov.cz

Informace pro občany
 Od 1. května 2014 začíná letní cyklus svozu

odpadu. Svoz bude probíhat v pátek v lichých týdnech.
 V obci proběhne koncepční strategie vybudování novostaveb.

Pálení čarodějnic

Pálení čarodějnic patřívalo i dnes patří k oblíbeným lidovým zvykům. Lidé věřili, že noc z 30.
dubna na 1. května patří čarodějnicím, které se slétají na čarodějnický sněm. Na ochranu proti nim
se tedy tuto noc zapalovaly na vyvýšených místech ohně. Zapálená smolná košťata byly vyhazovány do výšky, aby byly vidět létající čarodějnice.
Dříve tedy hlavním účelem pálení čarodějnic byla
ochrana hospodářství a úrody. V dnešní době pálení čarodějnic je příjemným setkání lidí a dětí,
které skotačí kolem ohně, vyhazují zapálená košťata do vzduchu a opékají si párky.

Životní jubileum – květen 2014
paní Marie Doležalová
BLAHOPŘEJEME

90 let

Rybářské závody 31. 5. 2014
5,00 – 6,00
6,00 – 9,00
9,00 – 10,00
10,00 – 13,00
13,30

losování
1. poločas
přestávka
2. poločas
vyhlášení výsledků
Startovné: 300 Kč;
50 míst

Dětské rybářské závody
1. 6. 2014
6,00 – 7,00
7,00 – 9,00
9,00 – 9,30
9,30 – 11,30
12,00

ČLÁNEK

losování
1. poločas
přestávka
2. poločas
vyhlášení výsledků
Startovné: 50 Kč

O milých setkáních

Opět, jako před měsícem, v záplavě každodenních zpráv hledám nějakou, která by potěšila,
povzbudila. Bohužel se objevilo to, o čem
jsem myslel, že znám jenom z Prahy, z ústředí.
Něco, co se nám tady na Vysočině vyhýbalo,
kdy jsem byl dodneška rád, že třeba naše město Žďár i Kraj Vysočina v minulém volebním
období pod vedením ODS byly prosty skandálů a nepravostí. Najednou čtu o policii na Radě
Kraje Vysočina, o přepadovkách policie
a o stahování dat na krajském úřadu pro potřeby policie. Je to pro mne docela drsná a smutná představa. Máme za sebou evropské volby.
Co myslíte, že naznačily? Dnes, kdy píši tyto
řádky, 2 dny před volbami, se to těžko předvídá. Mám obavu, že zvolení zástupci, europoslanci, nedostanou důvěru podle toho, co prosazují, ale podle momentální vlny obliby či neobliby strany. Pro mne jsou nejdůležitější 2 věci: 1.Unie bude a my nebudeme. 2. Musíme
být především sebevědomí a sebejistí, žádní
upoklonkovaní eurohujeři.
A nyní konečně následuje povzbuzení.
Kolega píše ve svém sloupku o Josefovi
Chromém. Byl jsem pozván do žďárské sokolovny, kde tento krásný člověk slavil významné výročí. Bylo to lidské, normální a příjemné.
Žádné“hógo fógo“. A tak to má být.
Mělo by to tak být i na akci, na kterou vás
zveme. Rádi s kamarádem, výtvarníkem,
Filipem T.A.K. děláme lidem radost. Dárečky,
dobrým slovem, nasloucháním, povídáním,
hraním, zpíváním.
Z toho vychází
i pozvání na vernisáž naší výstavy.
Tak to prosím berte, není to o chlubení, ale o nabídce.
Říkáme si: „Díky
za každé nové ráno, díky každou
krásnou chvilku.“
Proto
bychom
chtěli tu krásnou
chvilku
strávit
s vámi, ve společnosti překrásných
grafik, příjemných
fotografií, nějakých dobrot, pitíčka a dobrých lidiček kolem sebe.

Všichni dobří Žďáráci

Pro ty, kteří nečekají jen na špatné a horší
zprávy z televizních novin a nezajímají se
jen o katastrofy a skandály v bulváru, dávám ve známost jeden „vzorový“ životní
příběh.
Pepík Chromý se narodil jako prostřední
z 5 dětí před Vánocemi roku 1930. Už na
třídní fotce z obecné školy lze rozpoznat
v jeho očích jakousi odhodlanost, vytrvalost, možná i neklid a touhu dávných mořeplavců. Mimochodem, na sobě má jakousi
blůzu po starší sestře, tak byli chudí.
Jako devatenáctiletý mládenec, čerstvě
vyučený řezník a uzenář u žďárského mistra Havlíčka, seděl na kopci pod Zelenou
Horou a dumal o budoucnosti. V době po
komunistickém puči neexistovaly mnohé
základní občanské svobody, natož možnost
svobodného podnikání. S kamarádem se
rozhodli pro útěk za hranice. Jemu se to podařilo, přítele na hranicích postřelili a zatkli.
Po třech měsících plavby vystoupil sám na
neznámý břeh australského ostrova
Tasmanie. Kapsy měl prázdné, anglicky nerozuměl ani slovo. Tvrdě pracoval v továrně
na zpracování azbestu, po večerech ještě
uklízel v hotelu. Po roce dostal místo v řeznickém krámu. V následujících 40 letech,
krok za krokem vybudoval firmu s 500 zaměstnanci. Potud by to byl jenom příběh úspěšného podnikatele, ale je tady něco navíc,
pro mě to nejdůležitější. Joe, jak mu dnes říkají, nikdy nezapomněl, z jak nuzných poměrů se vypracoval. On skromně říká, že
měl štěstí. Ale já vím, že tomu štěstí musel
jít sakramentsky vytrvale naproti. Bohatství
poroučí hlupákům, ale moudrým mužům
slouží a tak Joe dává práci chudým emigrantům, pomáhá s obnovou tajfunem zničených částí Filipín, celkově věnuje velké
peníze na charitu a rozvoj města
Launceston, které je dnes jeho domovem.
Taky nikdy nezapomněl na Čechy. Není náhodou, že ve znaku jeho firem je Český lev.
Jeho světově uznávané vinařství produkuje
jednu z luxusních řad vín s názvem ZDAR a
viněta nlahvi vysvětluje v celém světě, kde
leží Žďár nad Sázavou a Česká republika.
Celý život se snažím bez ostychu dokázat
poděkovat lidem, kteří si to zaslouží.
Nenapadlo mne nic lepšího, než že jsem jako zastupitel navrhnul Josefu Chromému
udělit čestné občanství města Žďár nad
Sázavou.
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