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Za Hrochem do sklárny
člověkem. Navrhl a realizoval, mimo jiné, sousoší sv.Cyrila a Metoděje, umístěné v parku před
kaplí ve Škrdlovicích a sochu Sv. Floriána
v Areálu U Hrocha.

Obecní úřad Pokojov, 592 14 Nové Veselí
starostka: 731 467 904
e-mail:
obec.pokojov@seznam.cz
web:
www.obecpokojov.cz

Za Hrochem do wellness

Ze zastupitelstva obce
Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva
obce Pokojov konaného 26. 5. 2015
Zastupitelstvo obce Pokojov:
• schvaluje ověřovatele zápisu Miluši
Švomovou a Miloše Jakubce a zapisovatele
Mgr. Markétu Chlubnovou
• schvaluje program zasedání
• schvaluje pana P. S., který se bude starat
o úklid čekárny na autobusové zastávce
• schvaluje vyměření částí pozemků, v oblasti
budoucích stavebních parcel nade vsí, firmou
s nejnižší nabídkou
• schvaluje Rozpočtové opatření
• schvaluje vyřazení plastové houpačky z majetku obce
• schvaluje předsedu finančního výboru Miluši
Švomovou
• schvaluje členy finančního výboru: Miloše
Jakubce, Mgr. Markétu Chlubnovou
• schvaluje členy kontrolního výboru: Karla
Zajíčka, Miluši Švomovou
• schvaluje členy pořádkové komise: Miloše
Jakubce, Mgr. Markétu Chlubnovou
Dana Březková - starostka obce Pokojov

Informace pro občany
• KOTLÍKOVÉ DOTACE PRO DOMÁCNOSTI: V rámci Operačního programu ŽP jsou
vyčleněny prostředky na výměnu kotlů na tuhá
paliva pro domácnosti. Tyto prostředky budou
jednotlivým domácnostem poskytovány prostřednictvím Kraje Vysočina. Více informací
naleznete na www.kr-vysocina.cz/kotliky.

Kulturní a sportovní akce
- DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY: V neděli
31. května se v Pokojově uskutečnily již tradiční
dětské rybářské závody, které pro děti uspořádal
Čudla team ZR. Z Pokojova, z blízkého i dalekého okolí se sešlo celkem 22 rybářek a rybářů,
kteří poměřili své umění v téměř čtyřhodinové
soutěži. Soutěž o největší ulovenou rybu vyhrála
E. Neubauerová, která chytla kapra o délce 68
cm. Hlavní soutěž vyhrála N. Pavlíčková, která
ulovila ryby v celkovém součtu 516 cm. 2. místo
získal R. Klusák (371 cm) a 3. místo obsadila D.
Peřinová (279 cm). Krásné ceny obdrželi nejen
vítězové, ale odměněni byli všichni malí rybáři.
- DĚTSKÝ DEN: V sobotu 6. června se uskutečnil již tradiční Dětský den pořádaný SDH
Pokojov. Akce začala v 13,30 hod. na místním
hřišti, kde děti samy nebo v doprovodu rodičů
plnily různé úkoly (chytání rybiček, soutěže
zručnosti, střelba, šipky, minigolf, aj.). Po skončení soutěží následoval běh s překonáváním různých překážek. Nakonec všichni malí účastníci
byli odměněni nejen sladkostmi, ale i pěknými
věcnými cenami. Krásné slunečné odpoledne si
děti zpříjemnily opékáním párků a samozřejmě
limonádou, která tekla proudem.
- HASIČSKÉ ZÁVODY: SDH Pokojov uspořádal v sobotu 13. června okrskovou hasičskou
soutěž. Soutěžilo se v požárním útoku, teorii a ve
štafetě 8 x 50 m. Soutěže se zúčastnily 2 družstva
žen a 5 družstev mužů. Umístění v kategorii ženy: 1. Bohdalov, 2. Chroustov. Umístění v kategorii muži: 1. Chroustov A, 2. Bohdalov,
3. Rudolec, 4. Pokojov, 5. Chroustov B. Díky
slunečnému počasí tuto akci navštívilo spoustu
diváků, kteří přišli fandit a užít si příjemné odpoledne. Poděkování patří místním hasičům
a dalším občanům, kteří se podíleli organizaci
výše uvedených akcích.

POKOJOV, ČLÁNEK

Ještě dnes má celá řada z nás v živé paměti skvělou podívanou při bitvě, uspořádané loni ve
Škrdlovicích Karlem Švandou alias Karlem
Hrochem Škrdlovským Ostrovidem a jeho spolupracovníky, kterou mělo možnost vidět i přes ne
právě příznivé počasí bezmála dvaapůl tisíce návštěvníků.
Škrdlovice jsou nejen rychle se rozvíjející obcí, spojovanou také poprávu se skvělými divadelními vystoupeními, každoročními premiérami
her, nastudovanými spolkem Havlíček. Ale nejen
to. Vždyť již 12. rokem je cílem tisíců návštěvníků Areál „U HROCHA“ nyní Hrocharéna, k níž
přibyl Hotel „U HROCHA“ s restaurací, vinárnou, velkým sálem a ubytovací částí. Skvělý areál s výborným jídlem, pitím a zábavou pro každého jsou dílem právě Karla Švandy. „Již řadu
let, a to téměř od okamžiku zániku výroby, se zabývám myšlenkou, zda by nebylo možné ve
Škrdlovicích navázat na dlouholetou tradici ve
výrobě hutního skla. Velmi často jsme o tom hovořili s kolegou divadelníkem, představitelem celé řady titulních rolí, ale především velmi šikovným a kreativním člověkem, vyučeným sklářem,
Oldřichem Šimpachem, který sám působil také
v zahraničí, kde získal nemalé zkušenosti.“ Není
žádným tajemstvím, že právě u Karla Švandy není daleko od dobrého nápadu k jeho realizaci.
Zkrátka „U HROCHA“ bude sklárna. Od samotného počátku si záměr nečinil a nečiní ambice umělecké. Rozhodně nemá v úmyslu navázat na
vysokou laťku danou rodem Beránků či v období
působení významných sklářských výtvarníků
Františka Víznera či Jaroslava Svobody. „Z vlastní zkušenosti vím, že řada mladších i starších
osobně neviděla plně funkční moderní sklářskou
pec. Spolu s ní pak šikovného, zručného skláře,
pracujícího se sklovinou, hutním sklem. V naší
sklárně nejen toto vše uvidí, ale po základním seznámení a pod jeho bezprostředním a neustálým
dohledem si bude moci každý sám vyrobit „své
dílo“. Z kapacitních důvodů bude třeba tzv.“
skláření“ domluvit předem pro jednotlivce i malé
skupinky,“ pokračuje Karel Hroch. Ještě k osobě
Oldřicha Šimpacha. Je nejen výborným hercem
ochotnického divadla, ale nesmírně šikovným

Budiž řečeno s mírnou nadsázkou – i položil si
Karel Hroch Škrdlovský Ostrovid otázku: „Co
nám ještě „U HROCHA“ chybí?“ No přece domácí a příjemné a privat wellness! Vnitřní dispozici, osvětlení, výběru a sladění barev a zařízení
věnoval Karel Hroch velkou pozornost. „Podle
mého názoru má sloužit zařízení tohoto druhu
k relaxaci a regeneraci. Z vlastního zájmu jsem
v období před návrhem realizace navštívil vícero
těchto center a téměř všude jsem nalezl něco, co
se mně nelíbilo. Od velikosti, kdy se zařízení
z mého pohledu více přibližovalo „průmyslové“
relaxaci, kde totálně chybělo soukromí, klid a pohoda, přes leckdy nevhodné dispoziční řešení až
po nevhodnou kombinaci barev ve výmalbě či velikosti svítidel a intenzity osvětlení,“ přibližuje
Karel Hroch s tím, že se své poznatky snažil aplikovat při výstavbě tohoto zařízení, které se nachází ve zbrusu nové budově naproti Hotelu
„U HROCHA“ v prvním podlaží nad novou
sklárnou. Samozřejmě nebude sloužit pouze hotelovým hostům, ale všem zájemcům. Připravena je
koupel ve vířivé vaně, parní sauna, cedrová infrasauna, chromoterapie vše s relaxační hudbou,
a jak jsme již uvedli, v příjemném barevně sladěném prostředí. Zájemci se také mohou objednat
k profesionální masérce, zejména při jednostranném zatížení tělesné schránky se s problémy v této oblasti setkala celá řada z nás.

Za Hrochem na
slavnostní otevření
Škrdlovice, neděle
5. července od 13.00 hod.
Nejen skvělé jídlo a pití bude pro návštěvníky
připraveno na nedělní odpoledne 5. července až
do pozdního večera. Zájemci všech věkových kategorií se zde přijdou na své. Spolu s bohatým
kulturním programem je připraveno mnoho doprovodných akcí, zkrátka zábava pro malé i velké, starší i mladší. Jednu hodinu po poledni bude
otevřen areál a o půl druhé si jistě nenechá nikdo
ujít slavnostní otevření Sklářské hutě „U HROCHA“ , bezprostředně poté vystoupí se svým programem Divadélko pro děti, které nás také potěší
ještě o páté hodině odpolední. Na třetí hodinu nás
budou očekávat Mistři kati - katův učeň, průřez
středověkým katovským řemeslem a bezprostředně poté pak vystoupí Cimbálová muzika Kašava
s primášem Petrem Králem. V podvečer si jistě
nenecháme ujít fakíra na skleněných střepech a
asi tak o půl sedmé se můžeme těšit na vystoupení skupiny Hroši & Půlrock Škrdlovice. Ještě
před slavnostním ohňostrojem profesionálů z
Draco Ardens Praha, se kterým můžeme počítat
ve tři čtvrtě na deset, vystoupí v osm orchestr
Ukulele Troublemakers Brno. Na závěr bohatého
programu se můžeme těšit na skupinu FLERET z
Vizovic. Během odpoledne se potkáme také s celou řadou dalších aktivit, nebude chybět také čaroděj CAVE. Akce se koná za každého počasí.
„Těším se na setkání v neděli 5. července v areálu „ U HROCHA“ ve Škrdlovicích,“ říká závěrem
Karel Hroch Škrdlovský Ostrovid.
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