
Na ustanovující schůzi dne 21. 10.
2022 zastupitelstvo obce schválilo:
Starosta obce:
Ing. Pavel Svoboda
Místostarostka obce: 
Mgr. Ludmila Karásková
Finanční výbor: předseda Miluše
Švomová, členové Lukáš Chobotský 
a Ondřej Boháček
Kontrolní výbor: předseda Ondřej
Boháček, členové Miluše Švomová 
a Lukáš Chobotský
Kulturní výbor: předseda 
Bc. Markéta Novotná, členové 
Miluše Švomová a David Svoboda
Stavební výbor: předseda David
Svoboda, členové Miluše Švomová 
a Bc. Markéta Novotná
Lesní výbor: předseda Lukáš
Chobotský, členové Ondřej Boháček 
a David Svoboda

Obec Pokojov uspořádal v sobotu 5. listopadu „Vyřezávání dýní“, které se
konalo v kulturním domě od 16 hodin. Společně jsme dlabali a vyřezávali
dýně, které si pak každé dítě odneslo domů.

Po vyřezání dýní se děti a rodiče vydali na lampionový průvod obcí, kde
nám po celou domu hrály „strašidelné“ písničky v  místním rozhlase. Po
skončení se děti zahřály teplým čajem a dostaly i něco sladkého na zub.
Děkujeme za hojnou účast na této vydařené akci a budeme se na Vás těšit
na rozsvícení vánočního stromečku, které se koná v neděli 27. listopadu 
v 17:00 u kapličky, kam zveme malé, ale i velké.

V pondělí 5. 12. navštíví 
v podvečerních hodinách 

naše nejmenší 
Mikuláš se svoji družinou.

Hodné, ale i trošku zlobivé 
děti obdaruje nadílkou. 

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

Tři králové
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Ze zastupitelstva obce

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

V říjnu jsme si užili již 5. ročník Dýňového festivalu. Účast byla více než hojná a my jsme
neskutečně vděčné, že vás to s námi baví víc a víc. Letos to byla opravdu rychlost a zá-
kusky nám zmizely pod rukama i přes dodání dalších dezertů v kelímku.
Děkujeme všem skvělým prodejcům, kteří byli na jarmarku a i všem, kdo nás navštívil.
Jsme rády, že se vám na „Dýňáku“ líbilo – to je ta největší odměna pro nás.
Za rok na viděnou

Vyřezávání dýní a lampionový průvod

Dýňový festival

Pokračování obce Krásné na str. 28
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