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Životní jubileum – červenec 2017
paní Marie Stáňová (80 let)
paní Libuše Černá (70 let)
V tomto měsíci slaví narozeniny i nejstarší ob-
čanka obce paní Marie Švomová st. (98 let).
BLAHOPŘEJEME A PŘEJEME HODNĚ
ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A POHODY.

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

Informace pro občany

Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva ob-
ce Pokojov konaného 27. 6. 2017
Zastupitelstvo obce Pokojov:
- schvaluje Smlouvu o podmínkách napojení, 

o spolupráci a součinnosti při realizaci plyná-
renského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní

- schvaluje Závěrečný účet Svazu vodovodů
Bohdalov za rok 2016 – bez výhrad

- schvaluje Návrh závěrečného účtu obce
Pokojov za rok 2016 – bez výhrad

- schvaluje Účetní závěrku obce Pokojov za rok
2016 – bez výhrad

- schvaluje pořízení změny č. 2 Územního plánu
Pokojov za použití ustanovení § 44 písm. a) zá-
kona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění po-
zdějších předpisů

- schvaluje určeného zastupitele paní Danu
Březkovou (starostka) a paní Miluši Švomovou
(místostarostka), které budou spolupracovat s
pořizovatelem v procesu projednání návrhu
Zprávy o uplatňování ÚP Pokojov a při pořizo-
vání změny č. 2 územního plánu Pokojov v sou-
ladu s ust. §§ 47 až 53 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (staveb-
ní zákon), ve znění pozdějších předpisů

- schvaluje žádost obce o pořizování změny č. 2
územního plánu Pokojov podle ust. § 6 odstav-
ce 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu (stavební zá-
kon), ve znění pozdějších předpisů

- ZMĚNA ÚP POKOJOV: Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu
Pokojov je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 11. 07. 2017 do 11. 08.
2017 v budově OU Pokojov a dále v budově Městského úřadu ve Žďáře
n. S., Žižkova 227/1, na odboru rozvoje a územního plánování, ve 4. NP.
V uvedené lhůtě od 11. 7. do 11. 8. 2017 může každý uplatnit k návrhu
Zprávy o uplatňování územního plánu Pokojov v uplynulém období u po-
řizovatele své připomínky. Připomínky podávejte písemnou formou a za-
sílejte na adresu: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor rozvoje a ú-
zemního plánování, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou. Další in-
formace o Návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Pokojov nalez-
nete na web. stránkách obce Pokojov.

- DOČASNÉ OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY z veřejného vodovo-
du pro veřejnou potřebu z důvodu nedostatku pitné vody do 31. 10. 2017.
ZAKAZUJE SE: napouštění bazénů, cisteren, akumulačních nádrží, stud-
ní apod.; zalévání zeleně, kropení komunikací, chodníků a ostatních
ploch; mytí vozidel; ostatní činnosti nesloužící k pitným a hygienickým
účelům

- SDH POKOJOV získal pro svou činnost vícemístný automobil VW
Transporter, který bude využíván při dopravě k zásahům i hasičským sou-
těžím.

- Pro občany obce Pokojov je u rybníku k dispozici hlína, která zbyla z o-
pravy komunikace nade zdí. Jedná se o hromadu hlíny směrem k potoku.

- UZAVŘENÍ SILNICE: Od 17. 7. do 30. 9. 2017 bude v důsledku opra-
vy silnice uzavřena komunikace mezi Bohdalovem a Pavlovem.

- Příští schůze zastupitelstva: 3. 8. 2017 od 19 hod.

Úvaha na letní téma
Tak jako spousta jiných, i já jsem využil letních
prázdnin k odjezdu na dovolenou. Po úvahách 
a zvažování jsme se nakonec rozhodli vyrazit z na-
ší Vysočiny na západ. Tedy na západ Čech.
Uvědomil jsem si totiž, že tuto část naší země znám
jen velmi povrchně až vůbec.

Cestováním od jihu na sever, od Lipna k Ústí,
jsme strávili několik skvělých dní, navštívili mnoho
nádherných míst a celkově jsme bohatší o mnoho
zážitků a vzpomínek.

Bohužel ne vše ale bylo příjemné a hezké. V prů-
běhu celé dovolené jsem měl pocit, že právě v této
části naší země stále zůstávají hluboké šrámy zane-
chané dobou nedávno minulou. Stále patrné průse-
ky pohraničního pásma na Šumavě, zničené církev-
ní stavby, hrady i zámky a množství zaniklých ves-
nic stále a tragicky připomínají dobu, kdy jsme v na-
ší zemi nebyli svobodní. To uvědomění si prostého
faktu, že jen ocitnout se na některých místech, která
jsem navštívil, před pouhými třiceti roky, by zna-
menalo přímé ohrožení života mého i těch, co krá-
čeli se mnou, na mě působila nehezkým a skličují-
cím dojmem.  Na některých místech pak minulost
ožívala ještě živěji, když zde díky působení osvíce-
ných lidí stále stojí části plotů, strážních věží a ce-
dulí s nápisy „Pohraniční pásmo …“. Děsivá připo-
mínka toho, co byli komunističtí mocipáni schopni
nechat zřídit, aby zabránili vlastním lidem opustit ji-
mi budovaný socialistický ráj.

Navštívili jsme i místa, na které bota bolševikova
dopadla plnou vahou. Jedním z těch míst je klášter

v Teplé. Nádherné místo s osmisetletou historií. V ní
se 40 let může zdát jako nevýznamná část, avšak
zkáza a zmar, kterou zde zanechala socialistická ar-
máda, se nedá popsat. Stejně jako utrpení těch, kte-
ří odsud byli v 50. letech násilně vyhnáni. Tehdejší
opat, vězeň nacistů, strávil dlouhé roky v kriminá-
lech komunistických. Při návštěvě těchto míst si
člověk o to více a důrazněji uvědomí, jak děsivě po-
dobné si oba tyto zločinecké režimy byly, jak stejní
byli jejich vězni a jak stejní byli i ti, kdo dané zrůd-
nosti vykonávali.

A pak přišel návrat z dovolené. A v rádiu znovu
zní slova těch, co onomu zločinnému režimu souži-
li. Bez studu, bez ostychu se znovu perou o moc 
a znovu nám chtějí říkat, jak máme žít. A ještě se
nám snaží namluvit, že to, co zde ještě před třiceti
lety bylo, bylo lepší než současnost. Nebylo!
Nevěřte jim a spíše si připomeňte slova hrdiny boje
proti nacistům a vězně komunistů, generála Fajtla:
„Komunisté? Co slovo, to lež. Co čin, to zločin.“
Anebo si, jako já, zajeďte na západ Čech. Či kam-
koliv jinam, kde jsou důsledky jejich konání dodnes
jasně patrné! A že jich není málo …

P. S. V závěru chci vyjádřit upřímnou a hlubokou
poklonu všem, kteří s neuvěřitelnou pílí a obrov-
ským osobním nasazením uvádějí ona nádherná
místa do podoby, jakou měla, než na ně dopadla ona
těžká rána osudu.

Miroslav Skalník (kandidát ve volbách 
do Poslanecké sněmovny za ODS)

TIRÁŽ
Adresa redakce: 
Jihlavská 759/4, 591 01 Žďár nad Sázavou
Mobil: 774 626 100
E-mail: tydenik.mlejn@centrum.cz
Vychází v druhé polovině každého měsíce. 
Distribuje se zdarma v nákladu 22.000 kusů  
Vydává: Ing. Jiří POKORNÝ
Šéfredaktor: Ing. Jiří POKORNÝ 

774 626 100
Sazba: Jan ŠUSTR
Nad vším dohlíží: Markéta KROBOVÁ 

(1973 - 2000)
Osvit a tisk: Jiprint s.r.o.
Rozšiřuje: Česká pošta s.p.
Názory jednotlivých redaktorů a externích
dopisovatelů se nemusí shodovat se s-
tanoviskem redakce. Za názory uveřejněné
v listárně je odpovědný pisatel a rovněž se ne-
musí shodovat se stanoviskem redakce. Za in-
formace uvedené v inzerátech redakce neručí.
Články označené zkratkou (pi) jsou placenou
inzercí. Nevyžádané rukopisy a fotografie
redakce nevrací. 
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