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Ze zastupitelstva obce

Informace pro občany

- Volby do krajských zastupitelstev se uskuteč-
ní v pátek 7. 10. 2016 od 14 do 22 hod. a v so-
botu 8. 10. 2016 od 8 do 14 hod. Místem koná-
ní voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební
místnost v Kulturním domě Pokojov č. 9. Voliči
bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svoji totožnost a státní občanství ČR. Voliči bu-
dou dodány hlasovací lístky 3 dny přede dnem
konáním voleb.

- Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovi-
tostí (pozemků) na dodržování povinností vy-
plývajících ze zákona č. 458/2000 Sb.: E.ON.
žádá vlastníky či uživatele nemovitostí (pozem-
ků), aby odstranili nebo ořezali dřeviny, které
ohrožují bezpečný a spolehlivý provoz elektric-
kého distribučního zařízení. Odstranění a ořez
dřevin je třeba provádět průběžně po celý rok.

- Upozornění na omezení užívání pitné vody 
z vodovodu, které platí do konce 31. října 2016.

- Příští schůze zastupitelstva: 29. 9. 2016 od 19
hod. v KD

Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva ob-
ce Pokojov konaných 29. 8. 2016
Zastupitelstvo obce Pokojov:
- schvaluje Smlouvu o dílo na výrobu knihy 

o Pokojově
- schvaluje Rozpočtové opatření
- schvaluje vyřazení majetku: informační kiosek

(1 ks)
- schvaluje zařazení kovové lávky do evidence

majetku obce Pokojov
- schvaluje pokácení stromu (1 ks, bříza) v rekre-

ační oblasti Rendlíček
Dana Březková - starostka obce Pokojov

Drtivá většina evropských jazyků nazývá osmý
měsíc v roce august.  Je to na počest reformátora
kalendáře, římského císaře Augusta. Ovšem v jeho
době měl jen 30 dní. To bylo nepřijatelné a k vlád-
noucímu císaři neuctivé, když předcházející měsíc,
červenec – julius, nazván na počest císaře Julia
Césara, měl 31 dní. Tak mazaní senátoři vzali jeden
den z února a připojili k srpnu. Aby neměly tři mě-
síce po sobě 31 dní, tak byl převeden jeden den ze
září do října a jeden den z listopadu do prosince,
čímž padlo dosavadní pravidelné střídání dlouhých
a krátkých měsíců. Čechům a Polákům to ovšem
nebylo recht, tak si august přejmenovali na srpen,
snad podle srpu, který se v tomto období používal
ke sklizni obilí. No co, v Chorvatsku se srpen řek-
ne kolovoz…

Tentokrát odmítám kypřit a zalévat předvolební
substrát krajské politiky. Místo bezstarostného
prázdninového plácání o okurkové či houbařské se-
zoně, místo slibů a přehánění o světlých zítřcích na
Vysočině, Vám přiblížím, jak moji zranitelnou duši 
a realisticky pesimistickou mysl obtěžuje neblahé 
očekávání osudu Evropy. Lidé si totiž čas od času
spolehlivě naordinují období hromadného ničení 
a utrpení. Paradoxní je, že jistě ne úmyslně a vždyc-
ky se domnívají, že pomáhají dobru a správnému,
obvykle definitivnímu a rychlému řešení. Kdo 
v tom čase upozorňuje na rizika a nebezpečí, nejde
s davem, nebo připomíná historické zkušenosti 
a paralely, je v lepším případě zneuctěn, nebo skon-
čí v lágru či hrobě. Já pochybuji, že by si kdokoli 
v roce 1913 dovedl představit peklo Velké války.
Nebo ti přeživší, že je možné zopakovat ještě větší
hrůzu za dvacet let. Okolnosti byly a jsou vždy po-
dobné. Začne se v lidech probouzet nenávist, zesi-
lovat hněv a pocit ohrožení. Pak charismatický
vůdce účinně ovládne a nasměřuje sílu mas, vy-
jmenuje křivdy a označí nepřítele. V Evropě žijeme
už dlouho v míru a válka je (po kolikáté) pro nás
nepředstavitelná. V Rusku vládne diktatura a totál-
ní manipulace veřejnosti. Bude stále naléhavější
odvést pozornost od vlastní bídy, ekonomické 
a společenské krize. Standardně a osvědčeně - bo-
jem proti vnějšímu nepříteli, který za to může, s hr-

Rád bych se mýlil

dostí, za vlast. Už zafungovalo zabrání Krymu 
i rozdmýchání války na východní Ukrajině. Tam
denně umírají lidé. Jak je to daleko? Jak je to blíz-
ko. Další na řadě jsou pobaltské státy, kam asi
spadnou z nebe mírové sbory zelených mužiků o-
svobodit utlačované ruskojazyčné menšiny.
Lotyšsko, Litva i Estonsko jsou ale v NATO.
Partneři v Severoatlantické alianci by při napadení
svého člena měli zasáhnout. To je strašná válka. 
A co prezident Zeman, náš udatný vrchní velitel 
ozbrojených sil? Zavelí k plnění povinností, nebo
už má připravený zvací dopis?

Ti, kdo se nepoučí z historie, jsou odsouzeni jí 
opakovat. Ti co se z historie poučili, jsou odsouze-
ni, aby jen bezmocně přihlíželi, jak ji většina kolem
znovu zopakuje. 

Ať Vás život nebolí. 
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