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K 1. 8. 2020 byla zvolena
novou ředitelkou Základní
a Mateřské školy Bohdalov
Mgr. Jitka Fejtová.
Zástupkyní ředitelky ZŠ a
MŠ se stala Mgr. Markéta
Chlubnová. Gratulujeme ke zvolení do funkcí.

Příští schůze zastupitelstva se uskuteční 3. 9. 2020 v 19:00 v KD.

Dětské rybářské závody 
V sobotu 12. 9. 2020 se uskuteční v obci Pokojov Dětské ry-
bářské závody na Obecní nádrži (u hlavní silnice za autobuso-
vou zastávkou v obci). Registrace závodníků je možná buď na
místě v den závodu od 9:00, nebo možno předem na tel. č.
605898364. Závod je určen pro věkovou kategorii do 15 let.
Startovné – 50 Kč. Časový harmonogram závodu je od 12:00
do 15:30, chytá se pouze 1 poločas. Závodník si může vybrat li-
bovolné lovné místo, krmení povoleno. Bude se chytat na 1
prut, 1 návazec, krmítko ano. Občerstvení je zajištěno. Jsou při-
pravené hodnotné ceny pro všechny zúčastněné. 
Během celého závodu bude možnost zakoupení kapra – 50 Kč
/ ks.  V případě nepříznivého počasí se závody přesouvají na so-
botu 19. 9. 2020 ve stejném časovém harmonogramu.

Pouť v Pokojově se uskuteční 20. 9. 2020. Mše svatá se bude
konat v 11:30. 

Vzhledem k nepříznivě se vyvíjející situaci s koronavirem se bo-
hužel ruší Výstava Vysočiny 2020 v Bohdalově. Výstava byla
zrušena na základě doporučení Městyse Bohdalov. Akce se tra-
dičně účastní 4-5 tisíc návštěvníků, což je v současné situaci 
s covid-19, potencionálně nebezpečné pro všechny návštěvníky.

Životní jubileum
Dne 31. 8. 2020 oslaví své 
85. narozeniny pan Drahomír Dokulil.
Přijměte naše blahopřání, 
ať Vás štěstí doprovází,
zdraví ať máte náruč plnou 
a jen radosti se hrnou, 
humor ať se Vám neztratí, 
prostě všechno nejlepší 
Vám přeje obec Pokojov.

Dne 13. 9. 2020 oslaví své 
75. narozeniny paní Ludmila Karásková.
Život Vám píše zas o rok víc,
slovíčkem psaným chceme Vám říct:
Žijte podle svého,
mějte pevné zdraví,
narozeniny oslavte tak jak se slaví.
Popijte víno, písničku zpívejte,

UKÁZKY DRAVCŮ
V pátek 4. září v 17,00 hodin proběhne před KD Krásné zábavná ukázka dravců. 

Po dravcích si společně opečeme dobroty na ohni – přineste si s sebou, co máte rádi 
(klobásy, buřty) ☺ Srdečně zveme děti i dospělé. OU Krásné

Informace pro občany

Děkujeme reprezentantům naší obce

Krásné, Dominik Tauber, Luboš
Tauber, Lukáš Coufal, Ladislav Šedý,
Jiří Jílek, Petr Tlustoš, Tomáš Tlustoš,
za účast na Memorialu Ludvíka
Luňáčka 2020 a gratulujeme ke krás-
nému 1. místu  ☺☺
Díky borci ☺
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