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PRVNÍ OBČÁNEK POKOJOVA
1.1.2016
Renáta Černá
BLAHOPŘEJEME!

Ze zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce Pokojov:
- schvaluje podání žádosti o dotaci na renovaci
oplocení z dotačního titulu Program obnovy
venkova Vysočiny pro rok 2016
- schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy obce
Pokojov s MěU Žďár nad Sázavou
- schvaluje ukončení internetového mapového
projektu GObec pro obec Pokojov
- schvaluje odstranění informačního kiosku z budovy obecního úřadu
Dana Březková – starostka obce Pokojov

Informace pro občany
- 4. ledna se v naší obci uskutečnila Tříkrálová
sbírka Charity ČR. V naší obci bylo vybráno
5 339 Kč, v celé bohdalovské farnosti se vybralo 54 181 Kč (Bohdalov 31 915 Kč, Chroustov
7 340 Kč, Rudolec 9 587 Kč). Poděkování patří
všem občanům, kteří přispěli do sbírky.

Plány na rok 2016 (hlavní body):
- Oprava elektroinstalace v KD
- Renovace oplocení na opěrné zdi a okolo kapličky
- Pokračování v přípravě podkladů k výstavbě rodinných domů v lokalitě nade vsí
- Zhotovení projektu na odbahnění a rekonstrukci
obecního rybníku

Je leden. I když obzvláště teplý, tak je zima a chlad.
Ale co je to chlad? To je přeci jenom nedostatek tepla. Z čistě fyzikálního hlediska můžeme popisovat či
měřit teplo, ale chlad? Ten nemá ani označení, ani
žádnou jednotku. Aha.
Jsou dlouhé zimní večery. Je tma. Ale co je to
tma? To je pouze nedostatek světla. Z fyzikálního
hlediska můžeme zkoumat, měřit, měnit, rozkládat
či ohýbat světlo, ale tmu? Nikoli. Ta nemá označení, ani žádnou jednotku. Vskutku.
Existuje zlo? Ano, v nesčetných podobách, všude
kolem a provází člověka jako dědičný hřích.
Obdobně zjednodušeným, fyzikálním přístupem bychom mohli zlo identifikovat jako nedostatek dobra.
Ale, tady už to přespříliš nesedí. Ani dobro, natož zlo
nefigurují v seznamu fyzikálních veličin a nedají se
exaktně měřit či popisovat. Je to výslednice rovnováhy lidských hodnot, ctností, činů a svobodné vůle.
Také dobro pro jednoho nemusí znamenat dobro pro
druhého, či celek a naopak. Pod heslem dobra pro
všechny docházelo mnohokráte v minulosti k omezení osobní svobody, což se dnes moderní formou
registrací, povinných hlášení a domovních prohlídek
plíživě vrací. Vždyť o pravdivosti úsloví, že cesta do
pekel je lemována dobrými úmysly, snad žádný
myslící člověk nepochybuje.
Když to nejde složitě, tak proč to nedělat jednoduše? Jako Evropané máme na co navazovat a z jakých chyb se poučit. Držme se naší západokřesťanské tradice. To je v podstatě prosté „desatero“ a to
nemusíme nutně chodit každou neděli do kostela.

Ale musíme být aktivní, to je podmínka. Ať žije občanská společnost! Když chceme dojit k pramenům,
musíme se často brodit studenou vodou a vždycky
proti proudu! A hlavně, pro někoho bohudík, pro někoho bohužel, záleží na každém z nás. Jak říká prof.
Kašparů, když vztyčeným prstem na někoho ukazujete, tak si uvědomte, že ty ostatní skrčené prsty do
dlaně ukazují zpátky na vás.
Život je tak krátký a krásny, že za to stojí.
Ať Vás život nebolí.
MUDr. Radek Černý

VEŘEJNÁ
SCHŮZE
V pondělí 22. 2. 2016
od 16 hodin se v KD
bude konat veřejné projednání návrhu změny
č. 1 územního plánu
Pokojov.
Bližší informace
naleznete na
www.obecpokojov.cz

SDH Pokojov pořádá
tradiční

MASOPUSTNÍ
PRŮVOD

sobota 6. února 2016
sraz masek: v 13.00 hod.
v KD
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