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

Informace pro občany
- Volba prezidenta České republiky: první kolo se uskuteční 12. 1. 2018 (14:00–22:00) a 13.
1. (8:00–14:00). Případné druhé kolo volby
připadá na 26. a 27. ledna 2018. Místem konání volby je volební místnost v kulturním domě
Pokojov 9.
- Tříkrálová sbírka se uskuteční v sobotu 6. 1.
2018.
- Příští schůze zastupitelstva: 29. 1. 2018 od
19 hod.

Kulturní akce
- V sobotu 2. prosince se konalo v KD
v Bohdalově již patnácté setkání občanů důchodového věku z Pokojova, Bohdalova,
Chroustova, Kyjova a Rudolce. K tanci a poslechu hrála dechová kapela Vysočinka. Setkání
občanů bylo velmi srdečné a milé, jen škoda
velmi malé účasti našich občanů na této akci.
- Jako každý rok i letos 5. prosince zavítal do
Pokojova moudrý Mikuláš, hodný anděl a čtyři
divocí čerti. Mikulášskou nadílkou byly obdarovány všechny děti, které v obci dlouhodobě pobývají.

Bilancování na konci roku
Blíží se konec roku a to člověka vede k zamyšlení,
co se za uplynulý rok podařilo, udělalo, ale také nestihlo nebo šlo udělat lépe. Nejvíce viditelnou akcí
v obci byla demolice nemovitosti č. 15, kterou
obec začátkem roku získala do svého vlastnictví.
Další výrazná akce proběhla ve spodní části obce, kde byl zhotoven nový asfaltový povrch komunikace nade zdí.
Kulturní dům se také dočkal výrazných změn,
byla provedena kompletní rekonstrukce elektroinstalace a následně byl celý vymalován. V průběhu
roku se pracovalo na spoustě věcí, které zatím nejsou viditelné, ale v dalším roce nebo letech se projeví např. projektová dokumentace inženýrských
sítí novostaveb, dokumentace výstavby hasičárny,
pořízení Změny č. 2 Územního plánu, získávání
dotací atd. Dobrou zprávou bylo i získání vícemístného vozidla pro činnost hasičského sboru.
A co se plánuje na rok příští? Vybudování inženýrských sítí a prodej stavebních parcel, upravení
plochy po demolici domu, zkrášlení okolí kapličky
novým plotem. V kulturním domě bude zhotovena
nová kuchyňka a bude vydána kniha o historii
Pokojova.
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