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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

Ze zastupitelstva obce
Souhrn usnesení z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Pokojov konaného 4. 11. 2014
Zastupitelstvo obce Pokojov:
• schvaluje ověřovatele zápisu Karla Zajíčka a Mgr.
Ludmilu Karáskovou a zapisovatele Mgr. Markétu
Chlubnovou • schvaluje program zasedání zastupitelstva
• schvaluje způsob volby starosty a místostarosty veřejně hlasováním • schvaluje Danu Březkovou starostou
obce • schvaluje Josefa Vokouna místostarostou obce •
schvaluje zřízení finančního výboru a kontrolního výboru, oba výbory budou tříčlenné • schvaluje předsedu finančního výboru Mgr. Ludmilu Karáskovou • schvaluje předsedu kontrolního výboru Mgr. Markétu
Chlubnovou • schvaluje členy finančního výboru:
Miloše Jakubce a Miluši Švomovou • schvaluje členy
kontrolního výboru: Mgr. Ludmilu Karáskovou a Karla
Zajíčka • schvaluje zřízení kulturní komise, komise bude tříčlenná • schvaluje předsedu kulturní komise Miluši
Švomovou • schvaluje členy kulturní komise: Miloše
Jakubce a Karla Zajíčka • schvaluje v souladu s § 72
a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovení odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce dle Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. měsíčně ve
výši uvedené v příloze č. 3 • schvaluje výši odměny pro
účetní obce měsíčně ve výši uvedené v příloze č. 3 •
schvaluje Miluši Švomovou pro spolupraci s pořizovatelem v procesu pořizování změny č. 1 územního plánu
Pokojov v souladu s ust. § 55 odst.1 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) • schvaluje Josefa Vokouna správcem obecního
lesa • schvaluje Danu Březkovou zástupcem obce
Pokojov ve Svazku obcí POOSLAVÍ
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První zkušenost
Na této stránce jsme byli po celou řadu měsíců zvyklí dočíst se povětšinou velmi trefných komentářů či
glos MUDr. Radka Černého a PaeDr. Jaroslava
Ptáčka, našich spoluobčanů, kteří jsou současně,
mimo jiné, velmi zkušenými komunálními politiky.
Rozhodně se s nimi nebudu a nechci loučit, naopak
blahopřeji MUDr. Černému ke zvolení radním ve
Žďáře nad Sázavou a oběma a všem čtenářům pak
přeji celou řadu zajímavých článků. Měsíčník
Novinky byl vždy otevřeným periodikem, a tak jsem
osobně uvítal možnost uveřejnit článek naší spoluobčanky, a při vší úctě k ní, zcela nezkušené komunální političky, která jistě vidí z příčin jasných
a zřejmých některé problémy jiným pohledem.
Jakkoli však mohou působit její některá vyjádření
kontroverzně, nepochybně není jejich smyslem jakékoli napadání či působení destrukce. Omlouvám
se, ale „vypůjčím“ si pár slov MUDr. Bohdany
Trávníčkové – podělme se s ní o její velmi kontroverzní pocity. A upřímný dík za názor, který si rozhodně nečiní mít ambice být tím jediným a správným. Děkuji. Ing. Jiří Pokorný, vydavatel
V této lehce předvánoční době bych se chtěla
ohlédnout za letošními komunálními volbami a podělit se s Vámi o velmi kontroverzní pocity, které ve
mne zanechaly.
V letošních volbách jsem byla mezi kandidujícími nováčkem. Každý šel do voleb s nějakým cílem
a tyto cíle se zrcadlily i v předvolebních kampaních.
Většina stran se zaměřila na budoucí rozvoj našeho
městyse, někteří však svou energii v kampani investovali ke snížení popularity protikandidátů a ke
zbabělému „mytí rukou“ nad dlouhodobě se táhnoucími finančními kauzami. K tomu se přidalo ně-

jaké to pohoštění a pár slibů a takto nakrmený
a otupělý volič, se stal ideálním cílem pro kampaň
tohoto charakteru. Můj
naivní pohled
zastupitele nováčka, který chtěl nabídnout dobrou vůli, odhodlání
a
schopnosti,
byl vystřídán
ještě naivnějším pohledem
na povolební
mumraj.
Očekávala jsem společná jednání všech zastupitelů,
návrhy a event. nastínění dalšího směru v obci.
Moje povolební dezorientace se však dala přirovnat
k návratu z ročního pobytu v Amazonii. Všechny
posty v obecní samosprávě jsou již minimálně 3
měsíce rozděleny a volby byly jen nástrojem, jak
vše zlegalizovat a dostat na papír. Následuje uzavírání nepsaných obchodů typu - „když podpoříš toho, budeš za to dělat toto,...“, hlavně ať se toho moc
nezmění a jízda pokračuje další čtyři roky.
Omlouvám se, zda moje krátké, ale upřímné sdělení některé pobouřilo, ale cítila jsem potřebu medializovat své zklamání z posledních pár měsíců.
Všem přeji v nadcházejícím období krásné Vánoce
a vše nejlepší v roce 2015 a prosím, zachovejte si
zdravý selský rozum a svou tvář.
MUDr. Bohdana Trávníčková
člen zastupitelstva městyse Vojnův Městec

Informace pro občany
V období 3. čtvrtletí (od července do září) bylo do
kontejneru odevzdáno 107 kg vyřazeného textilu
(v červenci 38 kg, v srpnu 39 kg, v září 30 kg).

Kulturní akce pro děti

V neděli 26. října se konala na místním hřišti
Drakiáda spojená s dětským dnem. Malí návštěvníci si i přes nespolupráci větru nenechali odradit
a statečně s draky pobíhali po hřišti i poli. Byly rozdány ceny za nejvýše létajícího draka, za nejkrásnějšího draka a za nejdéle létajícího draka. Dále následovala řada soutěží, ve kterých děti prověřily
svoji zručnost a hbitost. Každý za svou snahu byl
obdarován krásnými cenami. Podzimní odpoledne
si děti zpříjemnily opékáním párků. Poděkování
patří místním hasičům a dalším občanům, kteří obstarali tuto tradiční podzimní akci.
V pátek 14. listopadu byl pro děti připraven lampiónový průvod. Ač už byl listopad, počasí dětem přálo a lampiónky jim svítily na cestu ztemnělým Pokojovem.

SMS rozhlas

Zájemci o tuto službu se mohou přihlásit k odběru SMS zpráv prostřednictvím obecního emailu
obec.pokojov@seznam.cz (předmět: sms rozhlas,
dále uveďte své jméno, příjmení, adresa trvalého
bydliště a telefonní číslo) nebo prostřednictvím
kontaktního formuláře na www.obecpokojov.cz.
Další možnost o přihlášení odběru SMS zpráv:
pošlete zprávu na tel. číslo 737 929 528 ve tvaru
JMÉNOmezeraPŘÍJMENÍmezeraADRESA
BYDLIŠTĚ.

Jako každý rok pořádá Obec Bohdalov
vánoční setkání důchodců dne
29.11.2014 v 15.00 v kulturním domě.
Všichni jsou srdečně zváni.
V pátek 5.12. od 7.30 do 12.30 hod
nepůjde v obci elektřina.
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