
Dne 2. prosince 2020 oslavil nejstarší občan obce Pokojov
Jaromír Švoma 90. narozeniny.
K tomuto významnému jubileu Vám přejeme vše nejlepší,
hodně štěstí, především pevné zdraví do dalších let. 
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V lednu se vždy koná Tříkrálová sbírka. Koleda se uskuteční.
Jen se ještě neví, v jaké podobě. I tři králové totiž musí počítat s
možností, že epidemiologická situace neumožní setkání koled-
níků s dárci tváří v tvář. Cílem sbírky i motto sbírky zůstávají
stejné – „Hlavní je pomoc lidem v nouzi a pomáhá každá ko-
runa.“ V lednu obdržíte více informací o konání sbírky.

Od 1. 1. 2021 schválilo zastupitelstvo obce Obecně závaznou
vyhlášku obce Pokojov č. 2/2020, o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívá-
ní a odstraňování komunálních odpadů. Více informací nalez-
nete na www.obecpokojov.cz > obecní úřad > dokumenty > 
vyhlášky a řády.

Informace pro občany

Poděkování

Již tradičně 5. prosince zavítal k malým obyvatelům Pokojova
moudrý Mikuláš, hodný anděl a neposední čerti. Mikuláš s an-
dělem nadělovali dětem za písničku či básničku různé sladkosti, 
ovoce a dárky. I když se v Knize hříchů objevila nějaká zmínka
o zlobení, neplnění povinností, atd., žádné z dětí nemuselo být
vzato do pekla, jelikož hříchy byly odpuštěny a čerti odešli 
s prázdným pytlem. A teď už je na řadě, milé děti, Ježíšek. „Jsme
rádi, že alespoň v této nelehké době, mohla být tato tradice dodr-
žena.“

když jsme se před rokem scházeli
první adventní neděli u rozsvícení
vánočního stromečku, těšili jsme
se na nejkrásnější svátky v roce.
Byli jsme plní radosti a očekávání.
Netušili jsme, jaké zkoušce bude
každý z nás už za několik měsíců
vystaven. Jak neznámý koronavi-
rus zasáhne do života lidí praktic-
ky v celém světě. Nikoho z nás
nenapadlo, jak můžou být omeze-
ná práva každého člověka. Na
druhou stranu také víme, že se
musíme chovat zodpovědně a
chránit zdraví svoje a svého okolí. 

Jménem zastupitelstva bych Vám i přesto všechno chtěla po-
přát krásný konec adventního času a krásné svátky Vánoční. Do
Nového roku především hodně zdraví, které je pro všechny nej-
důležitější, lásku a životní pohodu. Přeji nám všem úspěšný rok
2021.

Bc. Markéta Novotná, zastupitelka obce Pokračování obce Krásné na str. 28

Mikuláš se svoji družinou

Vážení spoluobčané,
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