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Ze zastupitelstva obce

Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce
Pokojov konaného 22. 8. 2019
Zastupitelstvo obce:
- schvaluje odkup parcely č. 495/2
- schvaluje ukončení smlouvy s firmou Extéria
- schvaluje zrušení předplatného ES Katalogu
- schvaluje odprodej stromů v obecním lese napa-

dené kůrovcem za cenu 150 Kč/m3

Příští schůze zastupitelstva – 17.10.2019 v 18:00
Termín odevzdání dotazníků ohledně pozemkových
úprav je nejpozději do 16.10.2019.

Upozornění vlastníkům lesů
Kůrovcová kalamita graduje a vážně ohrožuje lesy na
Žďársku. Upozorňujeme vlastníky lesů na nárůst stavu
kůrovců v lesích a žádáme o jejich zvýšenou aktivitu,
která může omezit výši škod a zbrzdit průběh kalami-
ty. Proto vyzýváme vlastníky lesů v součinnosti s od-
borným lesním hospodářem k opětovnému prověření
stavu jejich lesů a k odstranění a asanaci napadených
stromů se zaměřením na stromy čerstvě schnoucí.
Napadené dřevo je třeba urychleně mechanicky či che-
micky ošetřit a to před výletem dospělců z napadeného
dříví. Na tyto činnosti jsou poskytovány dotace. Vylétlé
opuštěné souše se zpracovávat nemusí.

Na stránkách obce (www.obecpokojov.cz) jsou vy-
věšeny nové jízdní řády v době uzavírky silnice mezi
Březím nad Oslavou a Novým Veselím.

Bohdalovský pohár
V sobotu 7. září se uskutečnila na hasičském cvičišti 
v Bohdalově soutěž žen v požárním útoku dle pravidel
„pro klasiku“ a soutěž mužů v požárním útoku dle pra-
videl „pro klasiku“. Naše vesnička měla zastoupení 
v obou kategoriích. Zúčastnily se 4 družstva žen, kde
pokojovské hasičky obsadily 4. místo a 10 družstev
mužů, kde si úplně poprvé vyzkoušeli tento sport mla-
dí muži z Pokojova a obsadili 9. místo. První místo 
v kategorii ženy obsadily Daňkovice a u mužů Nové
Veselí.

Maluji duši a obec Krásné Vás srdečně 
zvou na Dýňový festival s Jarmarkem

Rády bychom Vás pozvaly na již druhý ročník
Dýňového festivalu s jarmarkem, který se koná 
19. 10. 2019 od 10:00 do 17:00. Abychom to pro Vás
udělaly zajímavější, tak jsme ho rozdělily do dvou
dnů.

V sobotu se můžete těšit na spoustu prodejců s ru-
kodělnými výrobky z blízkého okolí. K zakoupení bu-
dou například věci z Chalupy pod Lípou, Eko-pytlíky,
nádherné háčkované věci a hračky, malované obrázky
a tašky, živé květiny a spousty dalších výrobků od ši-
kovných prodejců.

Na druhý den 20. 10. 2019 jsme pro vás připravily
turnaj v pexesu. Prezentace na turnaj proběhne od
13:00 do 13:30, kdy se budete moci zaregistrovat.
Rozděleni budete do čtyř kategorií, kde samozřejmě

nejlepší vyhrává. Tak se přijďte pobavit s rodinou a
kamarády. Odměna za první tři místa jistá.

Oba dva dny bude připraven dětský koutek na tvo-
ření, výborné dortíčky a jídlo ze sezonních surovin,
kávička a samozřejmě milá obsluha.

Srdečně se na Vás těšíme 
MaLuJi duši 
www.malujidusi.cz

Krásenský  
bazar

30.11. v odpoledních hodinách  po-
řádají ženy z Krásného VÁNOČNÍ
BAZAR. Již na jarním bazaru se ob-
jevilo krom použitého zboží  mnoho
nových výrobků, především  zajíma-
vá přírodní kosmetika, háčkované
hračky… Úspěch měl šampuk(šam-
pon z přírodních surovin), různé taš-
ky, peněženky a kapsičky. Téměř ni-
kdo neodolal sýrům z Březin.

PŘÍJĎTE SE I VY PŘEDSTAVIT
SE SVÝMI VÝROBKY. ZVEME
VŠECHNY ZÁJEMCE. TŘEBA
PRÁVĚ VAŠE VĚCI UDĚLAJÍ
NĚKOMU RADOST.

Cena prodejního místa je Kč 50,-.
Přihlásit se můžete na email 
tsirek@seznam.cz

Těšíme se na Vás, prodávající 
i nakupující.
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