
Pozvánky
V sobotu 29.2. 2020 od 17:00 pořádá SDH košt ovocných pálenek v KD. 
V sobotu 7.3.2020 od 17:00 pořádá Obec s SDH oslavu MDŽ. 
Všechny ženy jsou srdečně zvány.

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

Krásné

j

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

Tři králové

25POKOJOV, KRÁSNÉ  |

Ze zastupitelstva obce

Kulturní akce

Informace pro občany

Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Pokojov konaného 9.1.2020
Zastupitelstvo obce Pokojov:
• schvaluje dar kostelu v Bohdalově na topení v lavicích – 10 000 Kč
• schvaluje nákup 6 pracovních uniforem a 6 vycházkových uniforem pro SDH

Pokojov

Příští schůze zastupitelstva: čtvrtek 5.3.2020 od 19:00.

Dospělí Děti (do 15 let)

132 23
ženy muži dívky chlapci
58 74 12 11

Celkem 155 obyvatel
Nejstarším obyvatelem je pan Jaromír Švoma (89 let).
Nejmladší obyvatelkou je Adélka Novotná (1 rok).

V roce 2019 se v na-
ší obci narodilo 1 dí-
tě, zemřel 1 obyva-
tel, 4 obyvatelé se
odhlásili a 5 obyva-
tel se přihlásilo. 

Dne 31.1.2020 uspořádaly hasičky zábavný večer s živou hrou Člověče, nezlob
se. Účastníci se sešli v hojném počtu a v sále kulturního domu je čekala připra-
vená dráha. Hra se rozdělila nejdříve na děti a pak na dospělé. Děti daly dohro-
mady dva týmy červených a modrých a po urputném boji vyhrál tým červených.
V druhé hře dospělí i s dětmi obsadili všechny domečky a začal boj o 1. místo.
Hra probíhala zábavně, ale nekompromisně. Jakmile mohl jeden tým obsadit a
vyhodit hráče z políčka, tak se toho okamžitě ujal a hráče vyhodil. 
Hra tím získa-
la duch bojov-
nosti a všichni
se dobře bavi-
li. Nakonec
poslední hráči
dorazili do do-
mečků a vy-
hrál tým mod-
rých. Všem ú-
častníkům dě-
kujeme za
krásný večer a
výhercům gra-
tulujeme.

Živé Člověče, nezlob se!

Statistika obyvatel k 1.1.2020

V případě zájmu se hlaste 
na tel. čísle 605 727 562
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