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Informace pro občany

- Svoz komunálního odpadu: od října 2018 se
přechází na zimní harmonogram svozu komu-
nálního odpadu. Odpad bude odvážen každý
pátek. 

- Velkoobjemový kontejner: ve dnech od 26.
do 29. 10. 2018 bude u kapličky přistaven vel-
koobjemový kontejner, kam lze odložit starý
nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla,
vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, auto-
sklo, aj.

- Přerušení dodávky elektrické energie: do-
dávka elektrické energie bude pro obec
Pokojov přerušena v úterý 6. 11. 2018 od od
7:30 do 15:00 hod.

- Svoz nebezpečného odpadu bude firmou
AVE proveden ve čtvrtek 8. 11. 2018 od 16:45
do 17:00 hod. u kapličky. Upozorňujeme obča-
ny, aby přinášeli odpad až na určenou dobu a
předali jej přímo pracovníkům svozové firmy.
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Ve dnech 5. a 6. října se konaly volby
do zastupitelstev obcí. V obci Pokojov
se do voleb zapojilo 79 občanů ze 128
možných voličů, volební účast v obci
tedy byla 61,72 %. Zastupitelstvo ob-
ce bude tvořeno 7 členy: D. Svoboda
(59 hlasů), M. Březka (62 hl.), Ing. P.
Svoboda (64 hl.), M. Švomová (50
hl.), M. Novotná (54 hl.), D. Švoma
(51 hl.), M. Sochor (52 hl.).

V sobotu 22. září ženy SDH Pokojov
uspořádaly Pouťový turnaj v nohejba-
le. Sportovního klání se zúčastnilo 12
hráčů rozdělených do tříčlenných
družstev. Vzájemné zápasy byly kva-
litní a velmi vyrovnané, ale jen jeden
tým mohl vyhrát. Vítězný tým byl ob-
dařen polibkem "nejhezčí hasičky".

Volby do 
zastupitelstva obce

Pouťový turnaj 
v nohejbale

Vážení spoluobčané, kolegové,
jsme na konci volebního období i na konci mého
působení v zastupitelstvu. V čele obce jsem stála tři
volební období jako starostka obce Pokojov. Máme
po volbách, je rozhodnuto o dalším směřování a no-
ví zastupitelé se brzy dají do práce.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem dosa-
vadním zastupitelům za jejich úsilí, i když to leckdy
nebylo lehké, vždy jsme se snažili, abychom uděla-
li to nejlepší pro občany i obec. Jmenovitě chci po-
děkovat Mgr. Markétě Chlubnové, která neměla

PUTOVÁNÍ HEJKALA VEDY
Autorka knihy Marcela Novotná

Cena
80 Kč

Objednávejte na
e-mail: marcela.novotna22@gmail.com
tel.: 737 582 842

Ze zastupitelstva obce

Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce
Pokojov konaného 3. 10. 2018
Zastupitelstvo obce Pokojov:
- schvaluje pořídit elektrocentrálu Honda ECT

7000 P G, na kterou obec získala dotaci.
Dodavatelem centrály je Požární bezpečnost s.r.o.
Jihlava

- schvaluje vyřadit z evidence obce rozkládací stůl
(2 ks), bílý ubrus (2 ks), dětská mapa (7 ks)

- schvaluje zařadit dřevěný přístřešek (1 ks) a inže-
nýrské sítě do evidence majetku obce

- schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zeměděl-
ském pachtu

lehkou práci při tvorbě Novinek, zápisů, vyhlášek a směrnic, a paní Janě
Boháčkové, která se věnuje účetním záležitostem.

V uplynulých čtyřech letech jsem se jako starostka Pokojova spolu
se zastupitelstvem snažila o všeobecný rozvoj naší obce. Mým zájmem
bylo, aby jakoukoli práci pro obec provedl místní občan a podnikatel a
podílel se tak na vývoji a vzhledu obce. Co vše jsme udělali, bylo na-
psáno v minulých Novinkách. Jenom mi dovolte připomenout, že jsme
letos dosáhli na dotaci na prodejnu ve výši 50 tisíc korun a získali 35 ti-
síc na elektrocentrálu. Dále chci poděkovat místním podnikatelům za
výstavbu plotu kolem kapličky. Davidu Svobodovi a Markovi
Chobotskému, kteří se podíleli na výstavbě a postavili základy a zeď.
Kovový plot vyrobili Zamkovci – Ladislav Březka, David Lalák, Filip
Březka a Josef Vokoun st. Přístřešek pro posezení pro místní i pro turis-
ty postavil Jiří Musil. Ještě jednou děkuji.

Další poděkování míří zaměstnancům Městského úřadu ve Žďáře
nad Sázavou. Pracovnicím informací, které vždy s úsměvem na tváři
pomohly a poradily. Ing. Iloně Vráblové, která po celou dobu mého pů-
sobení podávala pomocnou ruku při vyřizování dotací. Ing. Darině
Farónové, která byla oporou při tvorbě územního plánu obce a dalším,
kteří mi kdy byli nápomocni radou nebo pomocí.

Pro další rozvoj obce je důležité, aby v zastupitelstvu a ve vedení pra-
covali aktivní lidé, pro které je jejich práce koníčkem a posláním a kte-
ří neváhají obětovat něco ze svého volného času pro rozvoj obce.

Dovolte mi, abych se se začátkem nového volebního období rozlou-
čila. Děkuji všem, kteří nás v naší práci podporovali a inspirovali.

S přáním všeho dobrého 
Dana Březková

Poděkování

INZERCE:_SVRATKA.QXD 18.10.2018 11:20 Stránka 11


