
Oslavy výročí 111 let od založení dobrovolných hasi-
čů v Krásném a Spělkově proběhly 13.7.2019. Vše za-
čalo položením věnců k pomníkům padlých z 1. a 2.
světové války. Od 14 hodin se začaly scházet sbory 
a hosté. Po 15 hodině nastoupilo všech 16 sborů k slav-
nostnímu zahájení oslav, při kterém starostové obou
sborů shrnuli historii a představili současnou práci
svých sborů. Z nejvýznamnějších hostů vystoupil bra-
tr Jan Slámečka, starosta SH ČMS. Po projevech ná-
sledovalo vystoupení mladých hasičů, kteří předvedli
požární útok, ale místo klasické motorové stříkačky
použili vystavenou koňskou vozovou stříkačku a tím
tak prověřili její akceschopnost. 

Pokojov
Obecní úřad Pokojov, 592 14 Nové Veselí
starosta: 739 902 659  
e-mail: obec.pokojov@seznam.cz
web: www.obecpokojov.cz

Krásné

j
Obec Krásné, Krásné 68, 
592 03 pošta Sněžné
tel.: 725 305 676
web: www.obec-krasne.cz
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Ze zastupitelstva obce
Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce
Pokojov konaného 11. 7. 2019
Zastupitelstvo obce:
- schvaluje zástupce na provoz kanalizace firmu
NEMMOVI s.r.o.
- schvaluje do nabytí majetku obce p.č. 764/19, druh
pozemku vodní plocha

- Příští schůze zastupitelstva se bude konat
19.9.2019 od 19:00.

- Vzhledem ke stávajícímu (resp. dlouhodobému)
suchému období a nepříznivé hydrologické situaci
především v podzemních vodách, vyzývá vodo-
právní úřad všechny občany a podnikatelské sub-
jekty na území ORP Žďár nad Sázavou k šetření 
s vodou a k omezení odběrů povrchových (vodní
toky, nádrže) a především pak podzemních vod,
včetně vody z vodovodního řadu. Jedná se zejmé-
na o odběry vody pro účely mytí aut, zalévání
hřišť, zahrad, trávníků, napouštění bazénů, kropení
zpevněných ploch apod.

- V pondělí 9.9.2019 dojde k úplné uzavírce silnice
III. třídy mezi Březím a Novým Veselím. Uzavírka
bude trvat zhruba do května 2020.

- Pouť se v Pokojově uskuteční v neděli 22.9.2019.
- Prodlužuje se termín na odevzdání dotazníků 

ohledně pozemkových úprav. V září se bude konat
informační schůzka, kam bude pozván zástupce po-
zemkového úřadu k objasnění problematiky pozem-
kových úprav. Přesný termín bude vlastníkům sdělen.

Dětský den
V sobotu 17. srpna se uskutečnil na místním hřišti Dětský
den, který pořádal SDH Pokojov. Na samotnou akci do-
razilo 19 dětí, pro které bylo připraveno celkem 10 sta-
novišť, kde nejen děti plnily řadu úkolů a her např.skáká-
ní v pytli, najdi rozdíly, chytání rybiček, apod. Soutěžilo
se ve třech kategoriích dětí dle věku a ve dvouch katego-
riích dospělých (ženy,muži). Po skončení soutěží násle-
doval běh s překonáváním překážek. Nedílnou součástí
celé akce byl skákací hrad, kde se děti také vydováděly.
Volné chvíle si zpříjemňovaly cukrovou vatou, točenou
limonádou a kopečkovou zmrzlinou. Samozřejmě ne-
chybělo i opékání párků. Všichni účastníci byli odměně-
ni nejen sladkostmi, ale i pěknými věcnými cenami. 

Oslavy výročí 111 let od založení 
dobrovolných hasičů v Krásném a Spělkově

Návštěvníci oslav si dále mohli prohlédnout ha-
sičskou techniku. Nejmladšímu kousku výstavy ne-
byl ani rok, byla to Tatra 815, kterou představili bra-
tři ze Svratouchu. Nejstarší vystavovaná technika
byla původní z let 1908 a bylo ji právě 111. Jednalo
se o vozovou stříkačku, kterou si krásenský sbor po-
řídil krátce po založení. Další vystavovaná koňka
byla ze spělkovského sboru. S Pragou RN přijeli
bratři ze Svratky a Pusté Rybné a Borová přijela
krásnou Tatrou 805. V Kulturním domě probíhala
výstava hasičské historie, kterou připravil bratr
Miroslav Homola z SDH Lavičky. K tanci a posle-
chu hrála Bystřická kapela. 

Chalupa pod lípou Vás zve na tyto akce
Festival venkovských zahrad sobota 24. 8. 2019
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