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Narozeniny
6.1.2020 oslavil pan Narcis Tálský 
80. narozeniny. 

Přejeme především hodně zdraví 
a životního elánu.

Pozvánky
Dne 15.2.2020 pořádá SDH Pokojov
MASOPUST. 
Sraz masek ve 12:30 v KD. 
Všichni jste srdečně zváni. 

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

Tři králové
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Ze zastupitelstva obce

Kulturní akce

Informace pro občany

Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Pokojov konaného 12. 12. 2019
Zastupitelstvo obce Pokojov:
• schvaluje Rozpočet obce Pokojov na rok 2020 – bez připomínek
• schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Pokojov na rok 2021 – 2023 – bez

připomínek
• schvaluje veřejnoprávní smlouvu na dotační management mezi obcí Pokojov 

a městem Žďár nad Sázavou
• schvaluje smlouvu o zřízení věcného č. č.: NM-014330053389/005 s firmou

E.On
• schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě na zajištění ostatní dopravní obslužnosti a to

od 1.1.2020
• schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva
• schvaluje souhlas s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

území (SCLLD) místní akční skupiny Havlíčkův kraj na období 2021 – 2027
na svém správním území

Příští schůze zastupitelstva: čtvrtek 6.2.2020 od 18:00 
Na www.obecpokojov.cz je vyhodnocení Tříkrálové sbírky za farnost Bohdalov.

Mezi vánočními svátky 28.12.2019 se konal tradiční turnaj ve stolním tenise. Již 
z pohybu v kulturním domě, kde se mohlo trénovat, bylo patrné, že někteří vzali pří-
pravu na turnaj poctivě a nenechali nic náhodě. Hrálo se v různých kategoriích, aby
si mohli zahrát všichni účastníci. Tento rok se zúčastnilo 14 mužů a 4 ženy se kte-
rými hrál i nejmladší hráč Jakub Krčál. Pro všechny bylo připraveno občerstvení 
a ceny pro vítěze. Nálada byla po celý den výborná a hlavně napjatá.  Určitě neby-
lo nejdůležitější, kdo zrovna vyhrál, ale spíš příjemné odreagování mezi svátky. 
Umístění: Muži: 1.Vít Švoma, 2. Milan Švoma st., 3. Milan Švoma ml.
Ženy: 1. Michaela Krčálová, 2. Růža Stáňová, 3. Bláža Boháčková.

Zimní nedělní odpoledne 5.1.2020 bylo dnem Tříkrálové sbírky. Koledníci oblékli
kostýmy a koruny a vybaveni kalendáříky, cukříky, posvěcenou křídou a zapečetě-
nými kasičkami vyrazili po naší vesnici.
Každého, kdo otevřel, obdarovali a přinesli
požehnání do jeho domu spolu se symboly
K + M + B 2020 a  zazpívaly koledu „My
tří králové přicházíme k vám“.
Koledníkům velice děkujeme za ochotu,
čas a úsilí věnované této sbírce. Občanům
patří poděkování za finanční příspěvky,
kterých se letos vybralo 7 249 Kč ( minulý
rok 6 519 Kč) i vstřícnost k našim kolední-
kům. Odměnou za jejich snažení byl přís-
pěvek do zapečetěné kasičky, ale mnohdy i
sladkosti, které si koledníčci po návratu
rozdělili. 

Tříkrálová sbírka

Po předchozích úšpěšných rocích se i tento rok uskutečníl silvestrovský výšlap
Pokojováků na Dědkovskou horu. Počasí nám přálo a jako „odpočinek“ a trocha po-
hybu po Vánocích to snad každý přivítal. Každý si zažil svoje krušné chvilky při stou-
pání do prudkého kopce, ale ten výhled po okolí nahoře nám to vynahradil. Pro pře-
kvapení některých z nás to ještě nebyl konec výšlapu. Nakonec jsme zdárně vystou-

pali na Dědkovskou horu (694 m) 
a protože jsme byli hladoví, opekli
jsme si na ohni špekáčky a posilnili se
svařákem. Podepsali jsme se do vrcho-
lové knihy a po načerpání energie jsme
se vydali na cestu k domovu. Někteří 
z nás jsme jeli autem, která jsme měli
přistavená u pavlovské hájenky, ale ti
odvážnější došli až do Pokojova.
Výšlap se vydařil a všem se líbil, proto
letos na Silvestra vyrážíme opět.

Výšlap na dědkovskou horu

Vánoční pingpongový turnaj
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