
Životní jubileum 

Dne 31. 5. 2020 oslaví krásných 75 let pan František Březka. Přejeme
všechno nejlepší, hodně štěstí, pevné zdraví a mnoho životní pohody. 
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Ze zastupitelstva obce
Souhrn ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 14. 5. 2020
• schvaluje Závěrečný účet Pokojov za rok 2019 – bez výhrad
• schvaluje Účetní závěrku obce Pokojov za rok 2019 – bez výhrad
• bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3
• schvaluje cenovou nabídku od firmy Colas na cesty z asfaltového recyklátu
• schvaluje nájemní smlouvu na část obecního pozemku p.č. 89/3
• schvaluje novou výši odměny brigádníkům zpětně od 1. 5. 2020
• schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.

1004C20/51
• schvaluje žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny

Poděkování!
Velké Díky v této nelehké době patří paní starostce Jitce Paclíkové a místostarostce
Zdeňce Coufalové a to za zajištění roušek, dezinfekce a obědů pro své spoluobča-
ny. Také děkujeme panu M. Štrumfovi a paní Z. Coufalové za znovu-rozeznění kos-
telních zvonů. Několik let zvonily pouze v poledne a podvečer, nyní zvoní jak jsme
byli dříve zvyklí a to v celou, půl, v poledne a klekání. DĚKUJEME!

Je jím Vojtíšek Mrkos a Vojtíšek Štukhejl :-)

Dne 8. května jsme uctili památku padlých kyticí, sice bez doprovodu občanů, ale
příští rok se to s paní Šírkovou za kulturní komisi snad podaří :-) .  
Děkuji a mějte se krásně :-)

Vojtíšek Mrkos
Blahopřejeme tatínku 
a maminko,
narodilo se Vám miminko,
je to krásný kluk,
ať je zdraví jako buk,
ať všem dělá jenom radost,
a nemáte s ním žádnou starost,
ať celý život kvete jen
a splní se mu každý sen.

Vojtíšek Štukhejl 
Milý tatínku 
a milá maminko,
narodilo se Vám 
překrásné miminko!
My mu přejeme:
stálý úsměv na líčku,
k tomu klidnou dušičku,
v očích jenom třpyt a jas,
v puse extra silný hlas :-)
ať se rychle rozkoukává,
radosti Vám přidělává,
zdravíčka mu přejem moc
a Vám klidnou každou noc...

Přeje ZO a starostka 

Máme dva nové občánky Krásného

Jelikož nastala chvíle, kdy
bylo nařízeno nosit roušky,
ale bylo jich všude nedosta-
tek, vzaly hasičky obce
Pokojova situaci do svých
rukou a šily zdarma roušky
pro naše občany. Šily jak
roušky pro dospělé tak i pro
děti, celkem ušily kolem
160 roušek. 

Tímto musíme poděkovat
našim švadlenkám za jejich
práci a právem. Ono ušít ta-
kovou roušku na neprofesio-
nálním stroji, večer po práci
na úkor rodiny, za to patří
obrovské DĚKUJI.

Výběr poplatků za odpad, psa a pronájem obecního pozemku
Ve čtvrtek 4. 6. 2020 od 16:00 do 17:00 v KD bude paní Novotná vybírat po-
platky za odpad, psa a pronájem obecního pozemku (týká se pouze občanů, kte-
ří mají obecní pozemek v pronájmu na základě smlouvy). Poplatek za odpad či-
ní 300 Kč/osoba, pes 60 Kč/pes. Vzhledem k nynější situaci žádáme občany,
kteří mají možnost bezhotovostní platby, aby tak učinili na účet obce
700826604/0600 pod variabilním symbolem číslo domu. V případě dotazů se
ozvěte na tel. č. 736 142 141. 

Schůze zastupitelstva se uskuteční 11. 6. 2020 v 19:00 v KD.

Šití roušek pro obec Pokojov 
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