
Dne 26. 6. 2021 se konaly v naší vesničce rybářské zá-
vody pro dospělé. Zúčastnilo se celkem 42 závodníků.
První rybu chytil p. Vacík. Největší rybu chytil p.
Ticháček (67 cm). Celkové vyhrál p. Kiessoing s 658
body.

První víkend v červenci 3. 7. 2021 proběhly v naší
vesničce tradiční rybářské závody pro děti. Celkem se
zúčastnilo 12 dětí z toho 5 dětí z Pokojova. Děti byly
rozděleny do 2 věkových kategorií a to 5 – 10 let a 10
– 15 let.

Z mladší kategorie chytil první rybu Petřík Jež a ze
starší kategorie Vojtík Oberreiter. Oba byli odměněni
dortem. Odměněni nakonec byli všichni malí rybáři.
Sponzoři závodů: Enpeka, p. Konopáska, p. Vařeka, JPM, Policie ČR, p. Beneš.
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●● Přejeme všem školákům co nejlepší start do nového
školního roku. A po startu i všechny ostatní dny ☺

●● Příští schůze zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek 
9. 9. 2021 od 19:00 v KD.

●● V sobotu 11. 9. 2021 od 14:00 se bude ko-
nat na hřišti DĚTSKÝ DEN. Zvány jsou dě-
ti všech věkových skupin. Připraveny budou
soutěže, dárečky, cukrová vata a opékání pár-
ků. Za nepříznivého počasí se akce ruší.

●● Pouť v Pokojově se uskuteční 19. září
2021. Mše svatá se bude konat v 11:00. 

●● V sobotu 4. září 2021
se budou konat na místním rybníku 
dětské rybářské závody. 
Přihlášení závodníků bude možné od 10:00 nebo předem na telefonních čís-
lech 773 205 978, 778 048 878, 737 191 171, startovné
50 Kč. Bude se soutěžit ve 3 věkových kategoriích: 5 –
10 let | 10 – 15 let | 15 – 18 let. První část bude probíhat
od 11:00 do 13:00 a druhá část od 13:30 – 15:30. V
16:00 bude vyhlášení závodů. Občerstvení zajištěno: li-
mo, pivo, klobásky, párek v rohlíku a hranolky.
Během závodů bude probíhat prodej kaprů – 50 Kč/kg. 
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