
Životní jubileum – červen 2018

paní M. Fejtová 80 let
Gratulujeme manželům E. a R. Novotným 
k jejich zlatému výročí svatby.

Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, 
štěstí a mnoho dalších spokojených let.

Pokojov
Obecní úřad Pokojov, 592 14 Nové Veselí
starostka: 731 467 904
e-mail: obec.pokojov@seznam.cz
web: www.obecpokojov.cz

Informace pro občany

Ze zastupitelstva obce

Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva

obce Pokojov konaného 31. 5. 2018

Zastupitelstvo obce Pokojov:
- schvaluje pronajmout paní M. K. část pozem-

ku p. č. 802 (1 000 m2, trvalý travnatý porost)
v k. ú. Pokojov

- schvaluje Závěrečný účet Svazku obcí
Pooslaví za rok 2017 bez připomínek

- schvaluje pořízení dětských hracích prvků na
dětské hřiště

Mgr. M. Chlubnová

- Změna termínu úplné uzavírky silnice v

obci Pavlov: V období od 16. 7. – do 14. 10.
2018 dojde v rámci stavby k úplné uzavírce
silnice III/35429 v obci Pavlov.

- Kniha o Pokojově s názvem Historie a vý-
voj osídlení obce do poloviny 19. století je
stále možné zakoupit u paní J. Boháčkové
nebo M. Chlubnové. Cena knihy je 300 Kč.

- Příští schůze zastupitelstva: 26. 6. 2018 od
19 hod. v KD

Společně za 
krásnější Pokojov
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Řada občanů každý rok bezplatně odpracuje ně-
kolik desítek hodin při akcích na zkrášlení naší
obce. Jedná se např. o jarní úklid štěrku u silni-
ce, sběr odpadků v rámci akce Čistá Vysočina,
sečení trávy na veřejném prostranství v okolí
svého domu, celoroční péči o kapličku a jejího
okolí atd. Všem těmto občanům, kteří nezištně
zvelebují Pokojov patří velký dík. Věříme, že 
i našim dalším spoluobčanům záleží na kráse 
a čistotě naší obce a pomohou nám všem při
zvelebování našeho společného domova. 

Dětské 
rybářské závody
První červnová neděle byla ve znamení rybář-
ských závodů, které se za krásného slunečného
počasí konaly na místním rybníku Most.
Závodu se zúčastnilo 12 dětí z nejen Pokojova,
ale i blízkého a dalekého okolí. Nejúspěšnějším
rybářem se stal M. Matulka, který nachytal ry-
by v celkovém součtu 404 cm. Největší ulove-
nou rybou byl kapr o délce 60 cm, kterou chytil
V. Oberreiter. Krásné ceny obdrželi nejen vítě-
zové, ale odměněni byli všichni rybáři.

Hasičská okrsková 
soutěž v Rudolci

V sobotu 2. června se uskutečnila 
v Rudolci okrsková soutěž v požár-
ních disciplínách. Čtyři družstva
mužů a tři družstva žen soutěžila 
v požárním útoku, štafetě 8x50 m,
teorii a pořadovém cvičení. Do té-
to soutěže se letos poprvé zapojilo
i družstvo žen z Pokojova, které
obsadilo 3. místo. Muži SDH
Pokojov získali 4. místo.
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