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Letní přemítání 
Konečně je doba dovolených, čas prázdnin 
a okurkové  sezony.  Sice už se začíná mobilizo-
vat pro komunální volby v říjnu, ale dejte pokoj
s kampaní, to má ještě čas. Zůstanu raději u „me-
diálních okurek“.  Např. jsem se dočetl, že jeden
pán z Malajsie si objednal a koupil přes internet
drahý přístroj, který zaručuje zvětšení pánského
přirození. V balíku mu přišla lupa. Že i v Ně-
mecku je možné, aby dostal cyklista pokutu za ří-
zení jednou rukou, i když druhou ruku nemá.
Atd.

Jako žíznivý, který se doplazil k prameni,
jsem se i já dočkal rodinné dovolené u moře.
Mám moře rád.  Taková procházka po pobřeží
uklidňuje a nabíjí. Nějakým šestým smyslem
vnímám tu energii a dávné spojení možného
vzniku života a moře. Zvláště jako suchozemec
se vydržím dlouho a s potěšením dívat se na pří-
boj a cítit čerstvý ozón ve vzduchu, tak jako na
západ slunce. Škoda jen, že je tak daleko.  

Když v létě moře tak v zimě oheň. To je totiž
úplně jiné teplo z rodinného krbu při dlouhých
zimních večerech. Není to jen ohřívání, jako u ra-
diátoru, ale něco navíc. Pevný bod rodiny, světlo
a symbol věčné proměny, hluboké tradice lidské-
ho rodu. Ale rychle zpátky. Zima musí ještě 
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Souhrn usnesení ze schůze obecního zastupitel-
stva obce Pokojov dne 24. 6. 2014

Zastupitelstvo obce Pokojov projednalo 
a schvaluje:
- program zasedání zastupitelstva
- ověřovatele Karla Zajíčka, Miluši Švomovou
- Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Žádost na

změnu Územního plánu parcela č. 71/7, 79/4,
79/5, 71/26, 141/12

- Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Žádost na
změnu Územního plánu parcela č. 752/22, 71/28,
71/29

- Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Žádost na
změnu Územního plánu parcela č. 413/18,
413/10, 413/17, 413/16, 413/13, 413/14

- Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje fi-
nanční dar MŠ a ZŠ Bohdalov

- Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje umís-
tění dopravního zařízení odrazové zrcadlo parce-
la č. 14/1 v k.ú. Pokojov v místě křižovatky 
s místní komunikací před rodinným domem č. 10

- Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpo-
čtové opatření

Zapisovatelka:
Martina Novotná
Určení ověřovatelů zápisu:
Karel Zajíček, Miluši Švomovou

Dana Březková - starostka obce Pokojov

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu
dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

Ze zastupitelstva obce

Životní jubileum – červenec 2014
paní Marie Švomová st. 95 let
BLAHOPŘEJEME

počkat, i u nás na  Vysočině. Prozatím začínají
růst houby a teprve si chystám zásobu dřeva. 
U toho se zahřívám už teď, ale až se zima zeptá,
budu připraven a bude to taky fajn.  

Mějte se hezky a něco pro to dělejte, protože
opravdu jediné dva dny v roce, kdy nemůžete vy-
konat vůbec nic, je včerejšek a zítřek.

Ať Vás život nebolí.

Třídíme odpad: Osvědčení
o úspoře emisí
Obec Pokojov obdržela od autorizované obalové
společnosti EKO-KOM, a.s. Osvědčení o úspoře
emisí za rok 2013. Díky rozvoji a provozu systé-
mu tříděného sběru a recyklace využitelných slo-
žek komunálních odpadů, včetně obalových, 
obec a její občané přispěli ke zlepšení životního
prostředí a snížení tzv. „uhlíkové stopy". Dosáhli
jsme úspory, která představuje snížení emisí CO2
ekv. 17,868 tun, úspora energie je 405 295 MJ. 

Celkové množství odpadu, které jsme vytřídi-
li za rok 2013 a předali k dalšímu využití, činí
7,984 tun, tímto obec od společnosti EKO-KOM,
a.s. získala do svého rozpočtu finanční částku 39
183 Kč. 

V roce 2013 vytřídil každý Čech průměrně
39,7 kg odpadů (papír, plasty, sklo a nápojové
kartony), 71 % obyvatel ČR aktivně třídilo odpa-
dy, bylo využito a recyklováno 72 % obalů.
Třídění odpadu je jeden z moderních způsobů
využití odpadů a zároveň ochrany našeho život-
ního prostředí.


