
Životní jubileum 
Dne 30. 5. 2020 oslavila krásných 85 let paní Marie Chobotská. Hodně štěstí,
hodně lásky a na tváři žádné vrásky. Slunce ať Vás stále hřeje, zdraví, štěstí Vám
teď přeje obec Pokojov.

Pokojov
Obecní úřad Pokojov, 592 14 Nové Veselí
starosta: 739 902 659 | e-mail: obec.pokojov@seznam.cz
web: www.obecpokojov.cz
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Obec Krásné, Krásné 68, 592 03 pošta Sněžné
tel.: 725 305 676 | web: www.obec-krasne.cz
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Tři králové
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Poděkování!
V sobotu 13.6. 2020 nejenom nás, v Chalupě pod lípou, postihla blesková povo-
deň. Tímto děkujeme  SDH Krásné, SDH Spělkov a všem ostatním zúčastněným
za rychlou pomoc při záchraně našich oveček. Šlo opravdu o minuty, bez vás by-
chom je nebyli schopni zachránit. 

Děkujeme! Anna a Marek Štukhejlovi z Chalup pod lípou

Víkend otevřených zahrad 
v Chalupě pod lípou
6.6. a 7.6. 2020 se konal v rámci celé ČR Víkend otevřených zahrad. Již podruhé
jste mohli navštívit naší zahradu, načerpat inspiraci, podělit se o své pěstitelské
zkušenosti, získat cenné rady a typy od našeho hosta, paní Ing. Michaely Vas -
KED.LUB.EK či zakoupit květiny/ byliny vypěstované v Chalupě pod lípou a ji-
né produkty naší domácnosti. Počasí bylo nevyzpytatelné, ale spoustu z vás to ne-
odradilo. Navštívilo nás neuvěřitelných 240 lidí. Děkujeme a těšíme se na příští
shledání. www.chalupapodlipou.net

Aničko - miminko jsi ješ-
tě malé, brzy budeš bato-
le, dřív než cvrček složí
píseň, poznáš život ve
škole. Buď jen zdravé, sil-
né, šťastné, svým rodičům
k radosti, dvířka nikdy ne-
zavírej před láskou a mou-
drostí. 
Blahopřejeme starostovi
obce a jeho rodince.

Poslední víkend v květnu proběhly v naší vesničce tradiční rybářské závody jak
pro dospělé tak i pro děti. 

V sobotu 30. 5. 2020 se konaly závody pro dospělé. Celkem se zúčastnilo 45
závodníků, a to je nejvíce za dobu pořádání. Výsledky závodů:

1. místo – J. Konopásek z Poličky, který byl mistrem světa a je zároveň repre-
zentantem republiky v rybolovu. Chytil 85 kaprů v celkové délce 25,5 m. 

2. místo – J. Doležal z Havlíčkova Brodu. Chytil kapry v celkové délce 8 m,
jen pro srovnání je to 3x méně než vítěz.

Celkově se chytlo 408 kaprů.
Druhý den v neděli 31. 5. 2020 v 7:00 začaly soutěžit děti. Počasí závodu vů-

bec nepřálo, ale i přesto se zúčastnilo 25 dětí. Jeden chlapec přijel soutěžit až od
Tábora a celkem 6 dětí bylo z Pokojova. Opět se zúčastnilo nejvíce dětí za dobu
pořádání závodů.  Ryby už tolik nebraly, ale i přesto se chytlo 32 kaprů. Vítězem
se stal chlapec z Ostrova nad Oslavou, který chytil 7 kaprů o délce 3,5 m.
Odměněni byli všichni malí rybáři.

Během obou dní byla možnost zakoupení kapra (50 Kč/kus). Prodalo se téměř
50 kaprů. Rybník a okolí bylo velice dobře připraveno, za což patří poděkování
některým spoluobčanům Pokojova. Výborně fungovala občerstvení, které měla na
starosti Hana Vokounová s rodinou a touto cestou jí patří také velké poděkování. 

Od 30. 6. 2020 do 31. 10. 2020 bude uzavřena silnice č. II/353 v km cca 41,950
– 42,150 a 38,050 - 38,350 – v úseku mezi obcemi Radonín - Budeč a Nové
Veselí – Bohdalov s nařízenou objížďkou. Pro vozidla do 3,5 t:
obousměrně po silnici III/35311 a II/388 z Nového Veselí přes Březí nad
Oslavou, Pokojov do Bohdalova, délka objížďky 10.3 km. Více info na
www.obecpokojov.cz
Příští schůze zastupitelstva se uskuteční 9. 7. 2020 v 19:00 v KD.

Vítáme novou občanku Pokojova 
Aničku Svobodovou 

Rybářské závody
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