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pan František Chobotský 85 let
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BLAHOPŘEJEME

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
- Prohrnování obce v zimním období bude za-

jištěno firmou Zeras a.s. Radostín n. O.
- Soutěž My třídíme nejlépe 2016: Do soutěže

ve třídění odpadů jsou automaticky zařazeny
všechny obce zapojené v systému EKO-KOM
kraje Vysočina. V kategorii obce do 500 obyva-
tel obsadila naše obec v Kraji Vysočina 63. mís-
to z 521 zapojených obcí. Pro srovnání uvádíme
výsledky z předchozích let: 2015 – 173. místo,
2014 – 253. m., 2013 – 75. m., 2012 – 134. m.,
2011 – 312. m., 2010 – 152. místo. Děkujeme
všem občanům, kteří třídí odpad.

Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva
obce Pokojov konaných 28. 11. 2016
Zastupitelstvo obce Pokojov:
- schvaluje Smlouvu o zemědělském pachtu me-

zi obcí Pokojov a Agras a.s. Bohdalov
- schvaluje Návrh rozpočtu na rok 2017 Svazku

obcí Pooslaví
- schvaluje zařazení 2 ks kovových lávek do 

evidence majetku obce Pokojov
- schvaluje vyřazení z majetku obce plastovou

dětskou houpačku, mobil Nokia z důvodu špat-
ného technického stavu

Dana Březková - starostka obce Pokojov

Seriál Zmizelé Nové Město se dočkal
knižního zpracování
Jste-li milovníci historie Nového Města na Moravě,
pak vás jistě potěší následující řádky. Již čtyři roky
můžete pravidelně sledovat v měsíčníku
Novoměstsko seriál Zmizelé Nové Město. Pohledy
do minulosti ulic založené na výzkumu dobových
dokumentů přináší historik a městský kronikář Vít
Křesadlo, Jaromír Černý nebo Sylva Tesařová.
Významné osobnosti spojené s určitou ulicí připo-
míná spisovatelka a novinářka Věra Rudolfová a to
vše doplňují a oživují vzpomínky pamětníků jako je
Jana Černá, Jiří Janíček, Otakar Německý nebo
Vlastimil Slonek. Jako vánoční dárek si pro vás celá
tato uličnická parta s finanční podporou Nového
Města na Moravě připravila knižní zpracování toho-
to seriálu.

Kniha Zmizelé Nové
Město na Moravě bude vy-
dána jako 8. publikace v
rámci edice Listy Horáckého
muzea a její podtitul zní
Procházka po novoměst-
ských ulicích. Grafického
zpracování se ujal Miloš
Neuman a v knize tak naje-
dete putování po jednadva-
ceti starších i mladších uli-
cích a čtvrtích, které vyšly v
Novoměstsku v letech 2013–
14. Nebudete ochuzeni ani o
dobové fotografie, přidány
byly i články, na něž se ne-
dostalo nebo musely být
zkráceny. 

Publikaci si od druhé půl-
ky prosince můžete zakoupit

v novoměstském informačním centru a všichni ulič-
níci vás zvou také na její předvánoční křest. Ten se
uskuteční ve středu 21. prosince 2016 v 17 hodin
v Horáckém muzeu, v rámci doprovodného pro-
gramu přednese několik písní nově vzniklý ženský
sbor z Nového Města na Moravě.

Vydáním knihy ale seriál nekončí, pokud seriál
sledujete, tak od ledna příštího roku se zase těšte
na každoměsíční příliv vzpomínek pamětníků na
místa, živnosti a osobnosti, které utváří naši lo-
kální historii.

Za novoměstské „uličníky“ 
Eva Kulková

Kulturní akce
� V sobotu 3. prosince se konalo v KD 

v Bohdalově tradiční setkání občanů důchodo-
vého věku z Pokojova, Bohdalova, Chroustova,
Kyjova a Rudolce. K tanci a poslechu hrála de-
chová kapela Vysočinka. Setkání občanů bylo
velmi srdečné a milé, jen škoda velmi malé 
účasti našich občanů na této akci.

� Jako každý rok i letos 5. prosince zavítal do
Pokojova moudrý Mikuláš, hodný anděl a pět
divokých čertů. Mikulášskou nadílkou byly ob-
darovány všechny děti, které v obci dlouhodo-
bě pobývají.

Pošta kolem roku 1930

Zastupitelstvo obce Pokojov
přeje všem občanům

příjemné prožití 
vánočních svátků

a do nového roku přeje 
hodně zdraví, štěstí 

a spokojenosti.
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