
Pokojov Obecní úřad Pokojov, 592 14 Nové Veselí | starosta: 739 902 659 
web: www.obecpokojov.cz | e-mail: obec.pokojov@seznam.cz

Tři králové

25POKOJOV, KRÁSNÉ  |

Informace pro občany

Krásné Obec Krásné, Krásné 68, 592 03 pošta Sněžné
tel.: 725 305 676 | web: www.obec-krasne.cz

Společnost EKO-KOM, a.s. a Kraj Vysočina už tradičně vyhlásilo sou-
těž My třídíme nejlépe za rok 2021.  V kategorii obce do 300 obyvatel
obsadila naše obec 40. místo ze 432 zapojených obcí. Jen pro srovná-
ní, minulý rok jsme obsadili 51 místo. Děkujeme všem občanům, kte-
ří třídí odpad. Děkujeme, že Vám záleží na životním prostředí i na na-
ší obci. Výsledky soutěže najdete na: www.kr-vysocina.cz/my-
tridime-nejlepe-2021/ds-304709/p1=111291
Směsný komunální odpad se vyváží do spaloven či na skládky, za svoz
odpadu platí obec. Naopak za tříděný odpad obec určité množství pe-
něz dostává.  Na likvidaci odpadů přispívají občané poplatky. Jejich
výše se stanovuje podle nákladů na netříděný odpad. Pokud lidé poc-
tivě třídí, obec ušetří a může snižovat poplatky. 

Poplatky za odpad a psa se budou vybírat na podzim společně s poplatkem za stočné. O ter-
mínu budete včas informováni.

Zastupitelstvo obce upřímně děkuje ženám z okolních domů za vyplení a zvelebení záhonů u
pergoly. Na fotkách se můžete podívat, jak to vypadalo před a po.

My třídíme nejlépe 2021

V sobotu 4. 6. 2022 se konala okrsková soutěž v požárních disciplínách tzv. klasiky. Soutěžilo se
ve štafetě 8x50 m, požárním útoku tzv. „klasice“ 1+ 8, teorii a pořadové přípravě. Zúčastnila se
družstva SDH Bohdalov, SDH Chroustov, SDH Rudolec a samozřejmě i SDH Pokojov, kde jsme
měli zastoupení jak v mužích tak ženách. Ženy obsadili krásné 2. místo a muži krásné 3. místo.
Gratulujeme. 

Hasičská soutěž

Hasičské závody pod názvem "Krásenská 60" se vydařily, nejen počasím, atmosférou, organizací - celých zavodů pod vedením sta-
rosty SDH Krásné Miloše Tobiáše, ale i účastí mnoha nadšených týmů. Tak zase za rok :)                                              starostka Krásenská 60

před vypletím po vypletí
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