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Pokojov
Obecní úřad Pokojov, 592 14 Nové Veselí
starostka: 731 467 904
e-mail: obec.pokojov@seznam.cz
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Ze zastupitelstva obce

Informace pro občany

Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva
obce Pokojov konaného 2. 5. 2017
Zastupitelstvo obce Pokojov:
- schvaluje revokaci usnesení č. 7/01/2017 ze

dne 30. 1. 2017
- schvaluje koupi pozemku s nemovitostí (p.č.

50/1, 23, 821/3, 821/4) ve výši 160 000 Kč
- schvaluje podání žádosti o Dotaci pro jednot-

ky SDH obcí – Stavba požární zbrojnice
- schvaluje Závěrečný účet za rok 2016 Svazku

obecních lesů Přibyslav – bez připomínek

� RYBÁŘSKÉ ZÁVODY: V sobotu 27. 5. (od 7
hod.) se budou konat v Pokojově rybářské závo-
dy pro dospělé a v neděli 28. 5. (od 7 hod.) se u-
skuteční dětské rybářské závody.

� Příští schůze zastupitelstva: 1. 6. 2017 od 19
hod.

Akce Čistá Vysočina
Naše obec se již potřetí zapojila do akce s názvem
Čistá Vysočina, kterou každoročně vyhlašuje Kraj
Vysočina. 4 dospělí a 9 dětí posbírali odpadky ve
struhách směrem k Rendlíčku, Bohdalovu a ke
Znětínku. Poděkování patří všem dobrovolníkům,
kterým není příroda lhostejná a přispěli tak ke
zkrášlení okolí naší vesnice.

VeDaFest 2017 
Festival Subregionu Velké Dářko
„VeDaFest by měl být především příležitostí pro setkání obyvatel obcí, pro místní spolky, zejména po-
tom Sbory dobrovolných hasičů je to příležitost předvést své kulinářské dovednosti a pro umělce (nejen
ty místí) příležitost zahrát si na fajn akci ... … VeDaFest je PŘÍLEŽITOSTÍ pro všechny…“ 

Pavel Štefan, starosta obce Světnov

Jak již bylo avizováno v minulém čísle „na své“ si přijdou nejen dospělí, ale také děti, pro které je při-
pravena spousta zábavy a her, vedle klasického nafukovacího hradu, horolezecké stěny nebo malování
na obličej mohou děti v průběhu odpoledne shlédnout Hastrmanskou pohádku nebo proniknout do tajů
loutkářského mistrovství v podání Království loutek z Vojnova Městce.

24. června 2017, 13:00 – 03:00 | fotbalové hřiště Světnov
Program:
13:00 Otevření vstupu
13:45 Zahájení a představení maskota VeDaFestu
14:00 – 15:00 Tomáš Kočko & orchestr
15:00 – 15:30 Divadelní vystoupení (podium 2 – Hastrmanská pohádka)
15:30 – 16:30 Ivan Mládek a Banjo Band
16:30 – 17:00 Představení a workshop (podium 2 – Království loutek)
17:00 – 17:45 Nohy na ramena
18:00 – 18:30 Kavijerock a Bára
18:30 – 19:00 pauza a svoz z festivalu
19:00 – 20:00 Sto zvířat
20:30 – 21:30 Fuga 
22:00 – 03:00 Airbag (Časový program se může v průběhu akce změnit o 30 min – 60 min)
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