
12. 1. 2021 oslavil pan Jan Novotný 80. narozeniny.
Všechno nejlepší, především hodně zdraví a životního elá-
nu přeje obec Pokojov.

Narozeniny

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

Krásné

j

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

Tři králové

25POKOJOV, KRÁSNÉ  |

Prohrnování obecních komunikací v zimním období
2020/2021 zajišťuje Michal Pavlíček z Bohdalova. 
6. 2. 2021 měl proběhnout masopustní průvod vesnicí. Na
základě vládních opatření se tato akce prozatím ruší. V pří-
padě změny budete informováni sms. 

Informace pro občany

V roce 2020 se v naší obci:
- narodily 2 děti – 1 chlapec a 1 dívka
- naopak 2 občanky zemřely 
- 2 obyvatelé se odhlásili. 
Obec Pokojov má celkem k 31. 12. 2020 154 obyvatel. 
Nejstarším občanem obce je pan Jaromír Švoma, kterému
bylo v prosinci 2020 – 90 let.
Nejmladší občankou obce je Anička Svobodová, která se na-
rodila v červnu 2020.

I letos k Vám přicházejí Tři králové. Jako vždy přinášejí ra-
dost a boží požehnání. Netradiční okolnosti však vyžadují ne-
tradiční řešení, a proto koledníci dorazili v online podobě.
Jejich cíl zůstává pořád stejný – i letos chtějí spolu s Vámi
pomoci lidem v nouzi. 

Možnosti jak přispět do Tříkrálové sbírky:
1) Na webu Tříkrálové sbírky najdete online kasičku, do kte-

ré je možné vhodit váš příspěvek
2) Přímo platbou na účet 66008822/0800, variabilní symbol:

77706800.
3) Pošlete jednorázovou nebo trvalou DMS ve tvaru:

- DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
- DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60
- DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90.

Na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30, 60 nebo 90. Více na
darcovskasms.cz

Více info o Tříkrálové sbírce naleznete na: 
https://zdar.charita.cz/podporte-nase-sluzby/trikralova-sbirka/
nebo trikralovasbirka.cz 
Tříkrálová sbírka probíhá od 1. 1. 2021 – 24. 1. 2021.

Skončilo nám nejhezčí období
roku Vánoce a přišlo další krás-
né období, hlavně pro děti, a to
„pravá“ zima. Děti vytáhly sáň-
ky, boby, lyže, staví sněhuláky a
iglů a užívají si zimních radová-
nek. Je krásné pozorovat rozzá-
řené dětské oči a poslouchat je-
jich smích. A třeba si i zabruslí-
me na místním rybníku.
Doufejme, že sníh ještě nějakou
dobu vydrží a my si příjemně
zpestříme zimní období. 

Dospělí Děti (do 15 let)
129 25

Ženy Muži Chlapci Dívky
56 73 12 13

Pokračování obce Krásné na str. 28

Statistika obyvatel k 31. 12. 2020

Tříkrálová sbírka

Zimní 
radovánky
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