
Čtvrtý ročník soutěže pro mladé ha-
siče Krásenská šedesátka proběhl 8.
června. Zúčastnilo se bez mála 150
mladých hasičů ze třech okresů.
Okres Žďár reprezentovalo SDH
Krásné, Daňkovice, Sněžné, Kuklík,
Křižánky, Svratka, Věcov a Jámy.
Za okres Svitavy bojovala SDH
Pustá Rybná, za okres Chrudim pak SDH Svratouch.
Své dovednosti a znalosti měřili v disciplínách požár-
ní útok a běh jednotlivců na 60m s překážkami. Z pr-
vu se zdálo, že budeme muset z důvodu sychravého
počasí odstranit jednotlivcům překážky a každý si
svých šedesát metrů slávy odbude pouze spojením ha-
dic, ale nestalo se tak. Bariéra s kladinou tak zůstali na
místech a mladým dobrákům od 3 do 18 let mohli ve-
sele překážet v cestě. Nejlépe si s překážkami poradili
v nejmladší kategorii přípravka Machala A. (SDH
Daňkovice) a Štrumfová M. (SDH Krásné). V katego-
rii mladší žáci Burian T. (SDH Kuklík) a Zobačová M.
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Ze zastupitelstva obce

Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce
Pokojov konaného 13. 6. 2019
Zastupitelstvo obce:
• schvaluje Závěrečný účet obce Pokojov za rok
2018 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaře-
ní obce Pokojov za rok 2018 – bez výhrad • schva-
luje Účetní závěrku obce Pokojov za rok 2018 • ne-
schvaluje žádost pana N. T. o směnu pozemku č.p.
757 ostatní plocha v majetku obce Pokojov pod čás-
tí hráze rybníka č.p. 498 za část pozemku travní po-
rost č.p. 477 • schvaluje dotaci na pergolu z progra-
mu obnovy venkova 2019 • schvaluje předplatné we-
bových stránek obce Pokojov na 5 let • schvaluje ná-
vrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č. NM-
014330052794/001 s firmou E.ON Distribuce a.s. •
schvaluje nájemní smlouvu pozemku p.č. KN
764/19 k.ú. Pokojov

Obec zažádala o opravu komunikace na základě stíž-
ností občanů. Žádosti bylo vyhověno a komunikace
byla opravena.

Pozemkové úpravy
Vlastníkům půdy a lesních pozemků v katastru ob-
ce Pokojov byla doručena do poštovní schránky 
obálka. Na základě stále se zvyšujícího počtu stíž-
ností na dostupnost k půdě a lesním pozemkům v na-
ší obci, zastupitelstvo obce zvažuje zažádat o pozem-
kovou úpravu na katastrálním území naší obce.
Jelikož se jedná o důležitý krok a není nám lhostejný
názor vlastníků, rozhodli jsme se o malý průzkum.
Vyplněný dotazník, se zakroužkovanou jednou 
z možností, vhoďte do schránky na obecním úřadě
nebo zašlete na e-mail: obec.pokojov@seznam.cz, 
a to nejpozději do 30.8.2019. Další materiály k po-
zemkovým úpravám jsou na stránkách obce.

Nepřízeň počasí
Dne 1.7.2019 spadla vrba poryvem větru do místní-
ho rybníku. O odstranění se postarali místní hasiči,
kterým chceme touto cestou poděkovat.          Foto 1

Hasičská okresní soutěž 
Dne 15.6.2019 se uskutečnila ve Věchnově okresní
soutěž v požárních disciplínách, kam postoupili naši
muži z okrskové soutěže. Soutěžilo se v požárním ú-
toku, štafetě, teorii a pořádkovém cvičení.  I přes vel-
kou konkurenci naši muži obstáli a umístili se na
krásném 12. místě. Gratulujeme.                 Foto 2, 3

Obec Krásné 
opět pod příva-
lem hasičů

(SDH Daňkovice). Kategorii starší žáci a žákyně 
ovládli Pospíšil F. (SDH Daňkovice) a Gregorová 
V. (SDH Svratouch). V dorostencích doběhl na prvním
místě Uher P. (SDH Krásné) a zdaleka nejrychlejší čas
předvedla Šikulová S. (SDH Jámy).

V požárních útocích bodovali hasiči z Daňkovic 
v obou kategoriích. V mladší kategorii Daňkovice ná-
sledovala Svratka a Pustá Rybná, ve starších Křižánky
a Pustá Rybná. 

Všem sborům a jednotlivcům gratulujeme a děku-
jeme za účast. SDH Krásné 
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