
Diamantovou svatbu oslaví 29. 10. 2020 manželé Marie 
a Bohuslav Fejtovi. Ti si své „Ano“ řekli před neuvěřitelný-
mi šedesáti lety.  S přáním hodně zdraví, štěstí, optimismu 
a Božího požehnání do dalších let se připojuje obec Pokojov.

Od 1. 10. 2020 došlo ke změně otevírací doby pošty 
v Bohdalově:
Pondělí 13:00 - 18:00
Úterý 8:00 - 12:00 a 13:00 - 14:00
Středa 13:00 - 18:00
Čtvrtek 8:00 - 12:00 a 13:00 - 14:00
Pátek 8:00 - 12:00 a 13:00 - 14:00
Všechny pošty, kterých se změna týká, naleznete na webu
České pošty:
www.ceskaposta.cz/oteviraci-doby-provozoven-2020

Ve dnech 2. 10. a 3. 10. 2020 se konaly volby do zastupitelstev
krajů a Senátu Parlamentu ČR. V hlasování okrsku Pokojov do
zastupitelstev krajů se ze 125 voličů zúčastnilo 42 voličů tj. vo-
lební účast 33,60 %. Vítězem se stala v Pokojově Pirátská strana
s 8 hlasy, na 2. místě se umístila ČSSD a ANO 2011 se 7 hlasy 
a na 3. místě skončila strana Starostové pro Vysočinu s 5 hlasy.
Do Senátu Parlamentu ČR se volilo ve 2. kolech. V prvním ko-
le se zúčastnilo 40 voličů, tj. 32% kde zvítězila Ing. Ivana
Horká, avšak se nedostala do užšího výběru. Ve 2. kole se zú-
častnilo 11 voličů, tj. 8,8%. Zvítězil Michal Šmarda, avšak ve
volebním obvodu Žďár nad Sázavou celkově zvítězil Ing. Josef
Klement, který byl zvolen do Senátu. Celkové výsledky voleb
najdete na www.volby.cz
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● Výběr stočného
Vzhledem k nynější situaci nebude paní Novotná vybírat
stočné v KD, proto prosíme občany opět o bezhotovostní
platbu. Ohledně částky kontaktujte paní Novotnou na 
tel. 736 142 141, telefonicky, sms nebo na email 
obec.pokojov@seznam.cz. Kdo nemá možnost bezhotovost-
ní platby, toho paní Novotná v listopadu osobně navštíví. Číslo
účtu: 700826604/0600, variabilní symbol – číslo domu.

● Od 1. 11. 2020 bude v naší obci probíhat svoz směsného
komunálního odpadu každý týden.

● Příští schůze zastupitelstva se uskuteční 29. 10. 2020 
v 18:00 v KD.

Informace pro občany

V Krásném jsme

měli vydařené od-

poledne s ukázkou

dravců a příjem-

ným posezením.

Tímto děkujeme

všem, kteří se na

přípravách a peče-

ní podíleli. Těšíme

se na další společ-

né setkání

Změna otevírací doby pošty

Výsledky hlasování v okrsku Pokojov

Poslední dubnová noc je již tradičně
spojována s upalováním čarodějnic. V
naší vesničce se tato tradice každý rok
dodržuje. Bohužel nám to tento rok ne-
dovolila situace ohledně COVID-19 a
tak jsme si udělali pálení čarodějnice v
sobotu 19. září. Rodiče s dětmi si o-
pekli buřty a vyvrcholením akce bylo
po setmění zapálení vatry. A protože
počasí nebylo nejteplejší, všichni se rá-
di u ohně ohřáli. Malým ani velkým se
dlouho nechtělo domů, někteří vydrželi dlouho přes půlnoc. 

V neděli 20. 9. 2020 se uskutečnila v naší obci pouť. V 11:30 se
konala v kapličce, která je zasvěcená Panně Marii Bolestné,
mše svatá. Počasí po celý den přálo a tak si muži odpoledne za-
hráli pouťový nohejbal jen tak pro radost. Na své si přišly i dě-
ti, které se vydováděly na skákacím hradu. Všem, kteří pomoh-
li s přípravou jak čarodějnic tak s poutí, patří velké poděkování. 

„Netradiční“ pálení čarodějnic

Pouť 
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