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Ze zastupitelstva obce
Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce
Pokojov konaného 19. 9. 2019
Zastupitelstvo obce:
� schvaluje ukončení smlouvy s internetovým por-

tálem Živé obce – webové prezentace
� schvaluje aktualizaci ceny stočného platné od

1.1.2020. Pokud vlastník nemovitosti předloží po-
tvrzení o vyvážení jímky nebo vlastník čističky –
cena 3 Kč/m3, ostatní – 10 Kč/ m3.

� volí předsedu finančního výboru Miluši
Švomovou

� volí předsedu kulturní komise Bc. Markétu
Novotnou

� schvaluje smlouvu o využívání tělocvičny na
školní rok 2019/2020 se Základní a mateřskou
školou Bohdalov

� bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4
� schvaluje nákup 3 kusů hasičské vycházkové uni-

formy a 1 kusu kšiltovky

Příští schůze zastupitelstva – 14.11.2019 v 18:00
Od 1.11. 2019 bude v naší obci probíhat svoz směs-
ného komunálního odpadu každý týden. 
Od 1.11. - 4.11. bude u kapličky přistaven velkoobje-
mový kontejner.
Za velkoobjemový odpad můžeme považovat: ná-
bytek, sanitu (vany, toaletní mísy), koberce, linole-
um, rámy oken a dveří, vyřazené oblečení, textil, 
obuv, matrace, lyže, kola, zrcadla atd.
Do kontejnerů na velkoobjemový odpad není vhod-
né odkládat: tabulová zrcadla a skla, chemikálie, au-
tobaterie, pneumatiky, plechovky od barev, ředidel 
apod., stavební odpad, střešní krytina a odpad, který
je možno vhodit do standardních kontejnerů na třídě-
ný odpad.
Ve čtvrtek 7.11.2019 od 16:45 do 17:00 bude u ka-
pličky svoz nebezpečného odpadu.Ve stanovený
čas odevzdejte odpad osobně, nenechávejte ho pře-
dem na místě!

Pozvánky
V neděli 27.10.2019 se uskuteční DRAKIÁDA.
KDE? na místním hřišti | V KOLIK? ve 13:30
Za nepříznivého počasí (bezvětří, déšť, sníh,...) 
se akce ruší.
V neděli 10.11.2019 se uskuteční LAMPIONOVÝ
PRŮVOD | KDE? před kulturním domem | V KO-
LIK? v 17:00. Lampióny a dobrou náladu s sebou. 

Pouťový nohejbalový turnaj
Pokojovské hasičky pořádaly v rámci oslav poutě  v so-
botu odpoledne 21. září „pouťový nohejbalový turnaj
trojic“. Do turnaje se přihlásily 3 družstva. Počasí přálo
a tak byli k vidění zajímavé souboje účastníků až do fi-
nále. Nakonec na stupeň nejvyšší dosáhla trojice Jirka
Boháček, Pepa Vokoun a Martin Stáňa. Na závěr byla
pro všechny účastníky připravena „vtipná tombola“.

Pouťový fotbal 
svobodní x ženatí
Pouťovou neděli v Pokojově okořenilo tradiční přátelské
fotbalové utkání Ženatí vs. Svobodní, které se sehrálo na
místním hřišti. Hráče podporovali jak rodinní příslušníci
tak fandové fotbalu. Velmi napínavý turnaj nakonec vy-
hráli ženatí muži. 

Krásenský
bazar
30.11. v odpoledních hodi-
nách pořádají ženy 
z Krásného VÁNOČNÍ BA-
ZAR. Již na jarním bazaru se
objevilo krom použitého zbo-
ží  mnoho  nových výrobků,
především  zajímavá přírodní
kosmetika, háčkované hrač-
ky… Úspěch měl šampuk
(šampon z přírodních suro-
vin), různé tašky, peněženky
a kapsičky. Téměř nikdo neo-
dolal sýrům z Březin.

PŘIJĎTE 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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