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Tři králové

25POKOJOV, KRÁSNÉ  |

Informace pro občany
V sobotu 8. 1. 2022 se v naší obci uskutečnila Tříkrálová
sbírka. Koledníci se zapečetěnou kasičkou vyrazili po do-
mácnostech a každého, kdo otevřel, obdarovali, přinesli
požehnání do jeho domu a zazpívali koledu „My tří krá-
lové jdeme k vám“. Koledníkům velice děkujeme za o-
chotu, čas a úsilí věnované této sbírce. Občanům patří po-
děkování za finanční příspěvky, kterých se letos vybralo
13 560 Kč (v roce 2021 6 965 Kč) i vstřícnost k našim
koledníkům. Odměnou za jejich snažení byl příspěvek do
zapečetěné kasičky, ale mnohdy i sladkosti, které si ko-
ledníčci po návratu rozdělili. 

Dospělí Děti (do 15 let)
125 24

Ženy Muži Chlapci Dívky
54 71 11 13

Tříkrálová sbírka

Družina tří králů navštívila naše domy dne 8. 1. 2022 za doprovodu Hany
Jelínkové. Jejich každoroční novoroční koleda byla opět spojena se sbírkou
Oblastní charity Žďár nad Sázavou.  Kolednice vybraly v letošním roce
5.010,- Kč. 
Děkujeme všem, kteří přispěli a děkujeme naší - letos dámské družině.

starostka Jitka Paclíková 

Tři králové

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

Dne 5. 2. 2022 pořádá SDH Pokojov
MASOPUST. Sraz masek ve 12:30 v
KD. Všichni jste srdečně zváni. 

Prohrnování obecních komunikací v
zimním období 2021/2022 zajišťuje
Michal Pavlíček z Bohdalova. 

Statistika obyvatel k 31. 12. 2021
V roce 2021 se v naší obci:
� Nenarodilo žádné dítě
� naopak 2 občané a 1 občanka 

zemřeli 
� 2 obyvatelé se odhlásili. 

Obec Pokojov má celkem k 31. 12.
2021 149 obyvatel. 
Nejstarším občanem obce je pan
Bohuslav Fejt, kterému bude v říjnu
2022 – 88 let.
Nejmladší občankou obce zůstává již
druhý rok Anička Svobodová, která se
narodila v červnu 2020.
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