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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 ze zasedání Zastupitelstva
obce Pokojov konaného 18. 5. a 1. 6. 2017
Zastupitelstvo obce Pokojov:
- schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017
o nočním klidu
- schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace
Venkovské prodejny 2017
- schvaluje firmu Colas CZ a.s. jako zhotovitele
opravy komunikace nade zdí
- schvaluje provést opravu komunikace nade zdí
v roce 2017
- schvaluje revokaci usnesení č. 101/12/2016 ze
dne 14. 12. 2016
- schvaluje použít dotaci z dotačního titulu
Program obnovy venkova Vysočiny pro rok
2017 na opravu komunikace nade zdí
- schvaluje příspěvek ve výši 8 000 Kč pro SDH
Pokojov na pořízení atrakce pro děti
- schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Svazku
obcí Pooslaví za roky 2019–2023 bez připomínek
- schvaluje Závěrečný účet Svazku obcí Pooslaví
za rok 2016 bez připomínek
- Příští schůze zastupitelstva: 27. 6. 2017 od 19
hod.
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Chceme být regulováni?
V posledních měsících a letech jsme stále častěji
z různých míst přesvědčováni o tom, že pravo-levé
dělení politického spektra již ztratilo svůj smysl, že
je zastaralé a že se pro dnešní dobu nehodí.
Nejčastěji nás o tom však přesvědčují ti, kteří druhým dechem dodávají, že za vše špatné mohou klasické politické strany a že je nutné tyto nahradit něčím jiným, lepším a novějším. Méně často však už
jsou schopni nám také říci, co tím jiným myslí. Ono
nic lepšího než zastupitelská parlamentní demokracie vymyšleno nebylo, jak připomíná i známý výrok
válečného premiéra Velké Británie W. Churchilla.
A na to bychom neměli zapomínat ani pod tlakem
marketingových agentur a jejich triků.
Právě v dnešní době se potřeba klasické politiky
projevuje stále více. A to zejména potřeba slušné politiky pravicové. Žijeme v době, kdy je stále více
a více částí našeho života regulováno z vnějšku,
a často navíc tak, že si to vůbec nepřejeme. Různí
„nepolitici“ či přesvědčení levičáci nám vnucují názor, že někdo jiný než my sami, ví mnohem lépe, co
máme dělat, jak máme žít a jak nakládat se svým životem a majetkem. Majitel zahrady si musí vyžádat
povolení na pokácení stromu, který před několika
lety sám vysadil. Školy a učitelé jsou už zase znovu
často nuceni podávat dětem ve výuce oficiální ideologii, a to často i navzdory výslovnému přání rodičů. Stát má stále větší pocit, že by nám měl diktovat,
co máme jíst a pít, jaký máme mít životní styl
a v některých případech už i to, co si máme myslet

a jak co pojmenovávat. Zcela vážně se začíná mluvit o tom, že některé druhy aut jsou špatné, protože
jsou moc velké. A z našich daní, nesmyslně vysokých, se často platí věci, na které bychom sami a
dobrovolně nedali ani korunu. A naopak na ty, kteří
naši pomoc skutečně potřebují, pak často nezbývá.
Některé regulace a nařízení se na první pohled
mohou jevit jako dobré. Povinnost nošení reflexního oblečení mimo obec či zákaz kouření v hospodách a restauracích k takovým regulacím jistě patří.
Ale opravdu je nutné, aby nám to nařizoval stát?
Nemělo by být věcí selského rozumu, že chci být při
noční procházce více vidět a dojít tak domů živý
a zdravý? A nemělo by být spíše věcí majitele restaurace, aby sám rozhodl, jestli chce, aby se u něj
kouřilo? Staré známé úsloví říká, že cesta do pekla
bývá dlážděna dobrými úmysly. A pod vládou „nepolitiků“ a levicových ideologů se toto peklo stále
přibližuje díky enormnímu nárůstu nařízení a regulací ovlivňujících náš každodenní život. Nechcemeli jednou žít ve státě a společnosti, jakou nastínil G.
Orwell ve svém románu 1984, musíme změnit kurz.
Musíme začít věřit lidem a jejich životy nechat na
nich. Rozumná pravicová politika je jedinou alternativou, která je ještě schopna zatáhnout za záchrannou brzdu a otočit směr. I když to nebude vůbec jednoduché.
Miroslav Skalník (kandidát ve volbách
do Poslanecké sněmovny za ODS)

Rybářské závody
Poslední květnový víkend byl již tradičně ve znamení
rybářských závodů, které se za krásného slunečného
počasí konaly na místním rybníku Most. V sobotu 27.
5. své rybářské umění poměřilo 46 rybářů. Chytali se
hlavně kapři, ale i candáti, bělice, … Vítězem této dospělé kategorie se stal pan M. Musil, který ulovil ryby
o celkové délce 672 cm. V neděli se uskutečnily dětské rybářské závody, kterých se zúčastnilo 17 dětí
z Pokojova, blízkého ale i dalekého okolí. Nejúspěšnějším rybářem se stal V. Oberreiter, který nachytal ryby v celkovém součtu 658 cm. Největší ulovenou rybou za oba soutěžní dny byl kapr o délce 75 cm, kterou chytil A. Sochor. Krásné ceny obdrželi nejen vítězové, ale odměněni byli všichni malí rybáři.
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