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Ze zastupitelstva obce

Informace pro občany

- KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU 
A PROVOZU KOTLE: upozornění pro pro-
vozovatele spalovacího stacionárního zdroje na
pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu
od 10 kW do 300 kW včetně, který slouží jako
zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního
vytápění (např. kotel, krbová vložka s výmění-
kem), je povinen dle § 41 odst. 15 zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném
znění zajistit provedení první kontroly tech-
nického stavu a provozu spalovacího stacio-
nárního zdroje podle § 17 odst. 1 písm. h) zá-
kona o ochraně ovzduší nejpozději do 31. pro-
since 2016. Seznam odborně způsobilých osob,
které mají udělené oprávnění, je zveřejněn na
adrese: http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

- OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY 
ELEKTR. ENERGIE: Z důvodu plánovaných
prací na zařízení distribuční soustavy - rekon-
strukcí, oprav, údržbových a revizních prací -
bude přerušena dodávka elektrické energie 
v pondělí 24. 10. 2016 od 07:30 do 10:30.
Vypnutá oblast: obec Pokojov (mimo lokality
nových RD a mimo části obce od trafostanice
podél silnice směr Březí n.O.).

- Příští schůze zastupitelstva: 27. 10. 2016 od 19
hod. v KD

Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva ob-
ce Pokojov konaných 29. 9. 2016
Zastupitelstvo obce Pokojov:
- neschvaluje paní M. K. administrativní pracov-

nicí obce Pokojov
- schvaluje paní M. N. administrativní pracovnicí

obce Pokojov
- schvaluje zhotovení kovové lávky přes potok
- schvaluje žádost pana D. Š. na výsadbu 12 ks o-

vocných stromů na p. č. 413/9
- pověřuje starostu obce Pokojov o provedení roz-

počtového opatření bez omezení
Dana Březková - starostka obce Pokojov

Povoláním jsem lékař, ortoped. Postavil jsem dům,
zplodil syny a zasadil stromy. Nepotřebuji se živit po-
litikou, ale dokážu a chci část svého úsilí věnovat spo-
lečnosti, městu či kraji, protože mi to není lhostejné.
Tak se i stalo. Právě uzavírám a rekapituluji volební
mandát v krajském zastupitelstvu. 

Jak se na opozici sluší a patří, aktivně jsem opono-
val vládě jedné strany. Ozýval jsem se a argumentoval,
když mi intuice a úsudek selského rozumu signalizo-
valy nepravosti. Interpeloval jsem především v záleži-
tostech zdravotnického tématu, které je mi profesně
nejsrozumitelnější. Díky dostupnosti informací 
i práci ve zdravotní komisi jsem si udržel přehled 
o našich nemocnicích, resp. krajském zdravotnictví 
a někdy se je čemu divit. A sepisoval jsem a psal. Texty

Rekapitulace 4 letky

Les je pes

do novin a Novinek, blogy na web a fcb, aby se k ve-
řejnosti dostali informace a moje názory, které často
rozostřovaly vyretušovaný obrázek pozitivní propaga-
ce oranžové záře nad Jihlavou. Svědomí prostého o-
pozičního zastupitele mám čisté, mám odpracováno.
Míním, že by krajskému vedení prospělo oživení.
Žádná revoluce, ale šikovně, s úctou rozvíjet to pove-
dené a fungující, ale také se už oprostit od zatuhlých
stereotypů, dále neakceptovat neomalenost dohodnu-
tých vazeb a účinkovaní sebejistých figurek, které se 
v tom naučili chodit tak, že jim všechno projde.

Žádným dalším vylepšováním svíčky nevyrobíte
žárovku. To je nová generace a úroveň. Tak ať Kraj
Vysočina po volbách ožije z oranžového plápolání no-
vou invencí a energií nevybledlých barev.

AŤ VÁS ŽIVOT NEBOLÍ. 

w w w . r a d e k c e r n y . c z

Nejsem sportovní ani soutěživý typ. Ve volných chvílích pracuji manuálně ja-
ko lesní dělník a správce rodinného lesa a to mě baví. Je to totiž činnost, jejíž
výsledky jsou bezprostředně viditelné, na čerstvém vzduchu a daleko od lidí,
se kterými pracuji celý týden. Za ty léta mě příroda a les naučily ještě větší po-

koře. „Všeho do času“  -  když  sázím a na-
tírám stromky, tak je jasné, že já už je kácet
nebudu. Připomíná mi to existenci vyššího
řádu a principu, přesahující smysl 
a čas existence jednotlivce. Když likviduji
polom, tak nedostanu záruku, že nepřijde
další a kůrovci neporučím, ani větru ani deš-
ti, tak to s respektem přijímám. Znám nejen
přeneseně z přísloví, ale přímo z praxe, že
„když se kácí stromy, tak létají třísky“ nebo
když někdo „ pro strom nevidí les“.  Les je
pes. Ale to je přeci nejlepší přítel člověka. 
ZELENÁ UKLIDŇUJE A MODRÁ 
JE DOBRÁ PRO KRAJ VYSOČINA.10.11.2016 bude v naší obci 

svoz nebezpečného odpadu 
od 16.45 - 17.00 hod. 

Upozornujeme, že není možné v tomto svozu
odebírat eternit a dehtovou lepenku.

Výsledky hlasování 
v okrsku Pokojov
Ve dnech 7. a 8. října 2016 se konaly volby do
krajských zastupitelstev. Hlasování v okrsku
Pokojov se ze 132 voličů zúčastnilo 54 občanů
Pokojova (platných hlasů 53), to je 40,91 %, což
je více než republikový průměr. Výsledky hlaso-
vání jsou uvedeny v následující tabulce:

Strana Počet hlasů Počet hlasů (%)
SPD a SPO 19 35,84 %
KDU + ČSL 9 16,98 %
ANO 2011 8 15,09 %
STO 7 13,20 %
ČSSD 6 11,32 %
ODS 2 3,77 %
KSČM 1 1,88 %
STAN + SNK + ED 1 1,88 %
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