
Knihovna Krásné
Knihovna bude od září plně v provozu.
Pokud nedojde k zhoršení situace, je mož-
né navštěvovat knihovnu bez roušky, 
k použití v knihovně jsou rukavice a dez-
infekce. Do konce srpna jsou přerušené
rozvozy knih, vrací se staré knihy... v září
snad bude situace lepší. Než přivezou ob-
vyklým způsobem knihy z výměnného
fondu, zapůjčím během srpna pár knih dle vlastního výběru. Konečně se k nám
dostane i Nejlepší víkend od Patrika Hartla, který byl pro naši knihovnu zamlu-
vený téměř rok. 

Pokud máte o některé tituly zájem, dejte mi vědět a já se pokusím je sehnat.
Také nabízím pomoc studentům s doporučenou četbou. 

Závěrem bych chtěla poděkovat všem věrným čtenářům, kteří navštěvovali
knihovnu navzdory rouškám a rukavicím hned od jejího otevření po karanténě.
Na další setkání se těší T. Šírková, knihovnice.
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KNIHOVNA SRPEN
V SRPNU JSOU I V KNIHOVNĚ PRÁZDNINY. POKUD VŠAK NUTNĚ
POTŘEBUJETE NAVŠTÍVIT KNIHOVNU, NEVÁHEJTE KONTAKTO-
VAT KNIHOVNICI. URČITĚ SE DOMLUVÍTE.

KNIHOVNA ZÁŘÍ
Otvírací doba
Pátek 4. 9.       17 – 18
Pondělí 7. 9.     15,30 – 16,30
Pondělí 14. 9.  15,30 – 16,30
Pondělí 21. 9.   15,30 – 16,30
Pondělí 28. 9.    státní svátek

Příští schůze zastupitelstva se uskuteční 6. 8. 2020 v 19:00 v KD.

SDH Pokojov pořádá brigády na úklid obce. Ženy se starají o udržování zeleně pře-
devším plení, ořezávání keřů, úprava břehu nad rybníkem, atd. Muži se postarali o
opravu dětského hřiště, nátěr střechy na zastávce, pokácení a zasazení stromů, atd. 
Děkujeme všem členům i nečlenům, kteří se brigád zúčastňují, a není jim lhostej-
ný vzhled obce.

Hasičské brigády

Koncem roku 2019 se re-
alizoval v obci Pokojov
projekt „Stavba pergoly
u KD“ o výměře 8x3 m.
V pergole jsou lavice 
a stoly, proto je místo
vhodné pro posezení 
a odpočinek nejen míst-
ních obyvatel. Zároveň
pergola slouží jako pod-
pěrný prvek pro popínavé
rostliny. Projekt byl 
z 60% financován z Fon-
du Vysočiny a 40% tvoři-
ly vlastní náklady obce.
Stavba byla realizována
pomocí odborné firmy
Jiří Musil – Tesařství 
z Bohdalova se spoluú-
častí občanů Pokojov. 

Pergola u KD
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