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Životní jubileum – září 2017
BLAHOPŘÁNÍ
K DIAMANTOVÉ SVATBĚ
Gratulujeme manželům Josefovi a Olze
Havelkovým k jejich šedesátému výročí svatby a přejeme hodně zdraví, štěstí a mnoho dalších spokojených let.

Ze zastupitelstva obce
Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva
obce Pokojov konaného 28. 8. 2017
Zastupitelstvo obce Pokojov:
- schvaluje Zprávu o uplatňování územního plánu Pokojov v uplynulém období za použití
§ 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
- schvaluje změnu poplatku Svazu vodovodů
Bohdalov ve výši 600 Kč na občana
- schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene
č. VVN-14330041792/090
- schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene
č. VVN-14330041792/092
- schvaluje pořízení 6 ks LED svítidel veřejného
osvětlení
- schvaluje cenovou nabídku Rekonstrukce
elektro – KD Pokojov
- schvaluje Smlouvu o dílo č. SOD-2017-02-05,
rekonstrukce elektro KD Pokojov
- schvaluje zařazení pozemku p. č. 413/21 od evidence majetku obce
- schvaluje vyřazení kontejneru na směsný odpad z evidence majetku obce
- schvaluje cenovou nabídku na odstranění domu č. p. 15
- schvaluje provedení odstranění domu č. p. 15
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Vodáci s pivem – nejnovější nepřátelé státu
V průběhu letní sezóny rozvířila debaty na sociálních
sítích i komentářích zpráva o tom, že Policie ČR se začala významněji zaměřovat na kontroly vodáků splouvajících české řeky. Někdo by si snad mohl myslet, že
je to proto, aby snížila kriminalitu v kempech, aby ledaskterý vodák, tak jako já před několika lety, neodjížděl z vody domů okraden. Ovšem je to přesně naopak. Cílem represí policie se nestali ani tak živly páchající drobnou kriminalitu, ale naopak sami vodáci.
Policie totiž „nově“ dává vodákům dýchnout. A tresty, které hrozí i za jedno pivo jsou téměř drakonické.
Pakliže takový vodák (ale třeba i ten, kdo si půjčil šlapadlo) nadýchá do 1 promile, hrozí mu pokuta až
100 000 Kč. Pokud nadýchá více, může v důsledku
tohoto strávit část svého života ve vězení.
Když jsem tuto zprávu četl poprvé, musel jsem si ji
přečíst znovu, neboť jsem nebyl schopen uvěřit. A jak
jsem četl, zjistil jsem, že je takovéto hrozbě vystaven
i ten, kdo se na lodi veze, aniž by měl v ruce pádlo.
Tím absurdita celé věci dochází vrcholu.
O co jde doopravdy? O další zbytečnou státní buzeraci! Počet úmrtí vodáků rok od roku klesá, a to navzdory tomu, že alkohol patří k vodákům už drahně
let, stejně jako pozdrav „Ahooj!“ Stát, respektive jeho
současní představitelé, se tak znovu pomocí zbytečné
buzerace občanů snaží nahánět peníze na pokutách. A
hlavně, snaží se znovu převzít další díl odpovědnosti

nás samých za sebe samé, zbavit nás jí a znovu tak
ukrojit část naší svobody činit rozhodnutí dle svého
vědomí a svědomí. Ten život je náš, nepatří ani státu
ani jeho politickým představitelům. A tedy i odpovědnost za něj by měla být jen a jen na nás. Stejně jako by
mělo být rozhodnutím nás samých, jestli chceme mít
na hlavě přilbu při jízdě na kole, na motocyklu či bezpečnostní pásy v autě. Jistě, vyžadujme zodpovědnost. Zaveďme pravidlo, že ten, kdo bude zraněn díky
své podnapilosti na vodě, díky své neochotě nosit helmu či zapínat si pás, bude část nákladů za své léčení
hradit ze svých úspor a nikoliv z veřejného zdravotního pojištění. Ale dejme každému možnost, aby
o svém životě a o hrozbách, které podstupuje, rozhodl sám! Pakliže svým riskováním ohrožuje jenom svůj
vlastní život, nemělo by být nikomu, ani státu, do jeho rozhodnutí vůbec nic.
Prosím všechny vykonavatele dobra, nechte už nás
konečně být! O sobě a o svém životě chci rozhodovat
sám. A rozhodně se nechci dožít doby, kdy z nás onu
„tíhu“ zodpovědnosti stát sejme. Protože pak již nebudeme ničím jiným, než otroky. Otroky těch, kteří
vědí lépe než my, co máme se svým životy dělat.
Miroslav Skalník
(kandidát za ODS ve volbách
do Poslanecké sněmovny)

Informace pro občany
- OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ
VOLEB: Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 20. 10 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 21. 10. 2017 od 8.00 hodin do 14.00
hodin. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost KD v Pokojově.

Dětský den
V sobotu 26. srpna se uskutečnil na místním hřišti již tradiční Dětský den, který
uspořádal SDH Pokojov. Zábavné odpoledne navštívila řada rodičů, babiček, dědečků, ale hlavně 21 dětí, které plnily řadu soutěží a her. Po skončení soutěží následoval běh s překonáváním různých překážek. Nakonec všichni účastníci byli
odměněni nejen sladkostmi, ale i pěknými věcnými cenami. Krásné slunečné
odpoledne si
děti zpříjemnily
cukrovou vatou,
opékáním párků,
točenou
limonádou, která tekla proudem a skotačením na skákacím
hradu.
Poděkování patří všem, kteří se
na akci pro děti
podíleli.
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