
Životní jubileum
16. 11. 2021 oslavila své 80. narozeniny 
paní Ludmila Jakubcová.
„Všechno nelze říci slovy,
co jenom můžeme Vám přát.
Přejeme to NEJKRÁSNĚJŠÍ,
co život může dát.“

Všechno nejlepší, hodně štěstí, ale především zdraví, klidu a Božího požehnání přeje osla-
venkyním obec Pokojov.

21. 11. 2021 oslavila své 70. narozeniny 
paní Marie Březková.
„Věk není to, v čem poznává se stáří.
Když oči věrným mládím 
září a když se SRDCE umí pousmát,
tak ten věk není znát.“

Pokojov Obecní úřad Pokojov, 592 14 Nové Veselí | starosta: 739 902 659 
web: www.obecpokojov.cz | e-mail: obec.pokojov@seznam.cz
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V neděli 17. 10. se uskutečnila na místním hřišti Drakiáda.
Tradiční drakiády se zúčastnilo kolem 20 dětí se svými rodiči.
Polojasné počasí nebylo příliš větrné a tak ne každého účastníka
drak poslouchal a některý odmítal vzlétnout. Nakonec byl krásný

pohled na draky vznášející se nad
Pokojovem. Pouštění draků bylo
provázeno tradičním hodnocením.
Porota udělila ceny za nejvýše léta-
jícího draka, domácího draka, za
největší snahu... Vítězové dostali
krmítka pro ptáčky. Samozřejmě se
nezapomněla i na ostatní děti.
Drakiáda byla zakončena opéká-
ním párků. Odpoledne s draky si u-
žily samozřejmě děti, zábava to ale
byla i pro rodiče.

Drakiáda

V neděli 7. listopadu se uskutečnil oblíbený lampiónový průvod podvečerním Pokojovem. Sraz dětí
a jejich rodičů byl v 17:00 před kulturním domem a společně s lampióny a světýlky prošly naší ve-
černí vesničkou. Procházku zakončily opět v kulturním domě, kde se děti i jejich rodiče zahřáli tep-
lým čajem, děti dostaly něco dobrého na zub a společně si všechny „zaskotačily“.

Lampionový průvod

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

● Příští schůze zastupitelstva se uskuteční 2. 12. 2021 v 18:00. 
● V neděli 5. 12. navštíví naše nejmenší Mikuláš se svoji družinou.
Hodné, ale i trošku zlobivé děti obdaruje nadílkou. 
● Od 1. 1. 2022 začne platit nová vyhláška o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství. Poplatek za odpad
bude činit 550 Kč/osoba. Více na www.obecpokojov.cz/obecni-
urad/urednideska/OZV_k_mistnimu_poplatku_za_odpado-
ve_hospodarstvi 2021
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