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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
Zastupitelstvo obce Pokojov:
- schvaluje cenu odpadní vody z kanalizace
Pokojov pro odběratele v obci Pokojov pro
rok 2016 ve výši 10 Kč za 1 m3 (vč. DPH) a
sleva na ceně srážkové, odpadní vody 3 Kč
za 1 m3 (vč. DPH)
- neschvaluje žádost pana N. T. na odkoupení
4 m2 části parcely 752/3 v k.ú. Pokojov
- schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy
obce Pokojov s MěU Žďár nad Sázavou

Informace pro občany
- KŮROVEC: Upozorňujeme vlastníky lesů
na možné nebezpečí přemnožení kůrovců v
lesích a tím vzniku škod na lese. Proto vyzýváme vlastníky lesů v součinnosti s odborným lesním hospodářem k neprodlenému
prověření stavu jejich lesů a k odstranění
schnoucích či jinak poškozených stromů,
včetně jejich asanace. Napadené dřevo je třeba urychleně vyvést z lesa nebo mechanicky
či chemicky ošetřit a to ve stanovených termínech. V průběhu zimy uschlé či dnes usychající smrky, jakož i vývraty a zlomy z tohoto období, je třeba zpracovat a odvést z lesa do 30. 3. 2016. Dříví napadené kůrovcem
po 31. 3. je nezbytné zpracovat do 31. 5.
2016.
- AKCE ČISTÁ VYSOČINA: Úklid kolem
komunikací se uskuteční v sobotu 16. 4.
2016. Budou se sbírat odpadky podél silnic k
Rendlíčku a ke Znětínku.
- POZVÁNKA: Příští schůze zastupitelstva:
29. 3. 2016 od 19 hod. v KD
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Peroutka byl gentleman
Ferdinand Peroutka strávil celou druhou
světovou válku ve vězení na Pankráci a nacistických koncentračních táborech. Šest
let! Říšský protektor K. H. Frank a ministr
školství a lidové osvěty Emanuel Moravec
mu nabídli svobodu, pokud se opět ujme vedení časopisu Přítomnost, ale v jejich službách. Ferdinand Peroutka to odmítl.
Novinář a literát byl transportován na
Goethem oblíbený vrch Ettersberg nedaleko
Výmaru, kde byl vybudován vyhlazovací
tábor Buchenwald. Osvobodila ho až americká armáda. Ferdinand Peroutka tolik trpěl
a přitom obstál se ctí! Kdo z nás by to dokázal? Po roce 1948 musel emigrovat, protože nechtěl být nástrojem další totality. Od
roku 1951 do r. 1961 vedl české oddělení rádia
Svobodná Evropa. Zemřel v cizině v roce 1978 a až
v roce 1991 mohly být jeho ostatky uloženy na
Vyšehradě. Doma, v republice, kterou od začátku po
boku T.G. Masaryka osudově miloval od svého zrození.
Normalizační plánovač a prognostik Miloš
Zeman s aktuální adresou na Pražském Hradě běžně
trousí urážky, provokuje a destabilizuje společnost.
Vnímavé spoluobčany nepřekvapuje, že se za svoje
plácání o tom, jak četl článek, který neexistuje, který prý dokazuje, že pan Peroutka byl obdivovatelem
fašismu, se není schopen ve své ješitnosti ani chlapsky omluvit. Předpokládám, že jeho porucha osobnosti má kořeny v dětství, když vyrůstal bez mužského vzoru v rodině. Zeman si raději pozval na
Hrad 900 oddaných poddaných, aby s ním na státní

útraty debužírovali při oslavě 3. výročí jeho neslavného prezidentského mandátu. Provokace, urážky,
přisprostlé hulvátství, jeden myšlenkový potrat za
druhým produkuje Miloš Zeman v rámci své permanentní politické kampaně. Udržuje si tak dostatek
„ctihodných“ obdivovatelů s volebním právem, což
je osvědčená a fungující taktika. A jeho mluvčí?
Podle toho by se mohlo v gramatice Českého jazyka
stupňovat přídavné jméno trapný: trapný – trapnější
– Ovčáček. Kdyby se raději důchodce z Nového
Veselí vrátil ke kořalce a k jitrnicím na Vysočinu.
Mohl by objímat stromy, ti se stejně jako zesnulí novináři nemohou bránit.
Ať Vás život nebolí.
MUDr. Radek Černý

www.radekcerny.cz

Malí i velcí, těšme se
Nápady Karla Hrocha Škrdlovského Ostrovida
jsou vždy velmi originální, ale hlavně způsobují
radost a zábavu malým i velkým. Když před více
než dvěma léty přišel s tím uspořádat ve
Škrdlovicích pohádkovou bitvu, mnozí nevěřícně
kroutili hlavou. Bitvu? Ve Škrdlovicích? Pátého
července se v areálu hřiště „U křížku“ sešlo bezmála tři tisíce diváků a bezvadně se bavili.
„Letos se akce uskuteční v sobotu 9. července.
Pro milovníky historie uvádím, že se skutečně jedná o pohádkovou bitvu, kterou nelze spojovat s historicky doloženou událostí,“ osvětluje úvodem
Karel Hroch s tím, že scénář, který nepostrádá zajímavý děj plný zápletek včetně pyrotechnických
efektů, je již v tuto chvíli připraven. Stejně tak můžeme počítat s bohatým doprovodným programem

pro radost a zábavu malých i velkých. „Děti jistě
zaujme tvořivá dílna, dobový kolotoč či jízda na koních, všechny pak ukázky dobových řemesel, tržiště
či kouzelník,“ pokračuje Karel Hroch. V bohatém
celodenním programu nemůže chybět také dobová
hudba DEA GRATIA a celá řada zajímavostí.
Od 16. hodiny se pak odehraje v areálu bitva a
večer bude zakončen ohňovou show. A na co se
můžeme těšit ještě? Přece na výborné klobásy, gulášek a spoustu jiných dobrot z areálu „U HROCHA“, výtečné pivo a celkově bohaté občerstvení
zejména pro děti. A hlavně pro ně je celý program
připraven. „Již nyní všechny srdečně zvu,“ říká závěrem Karel Hroch Škrdlovský Ostrovid.
Fotografie jsou z 5. července 2014
Pokračování na str. 28
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