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Starosta obce Pokojov podle § 15 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do za-
stupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, oznamuje: 
1. Volby do Zastupitelstva obce se uskuteční - dne 23. září 2022 od 14.00 ho-

din do 22.00 hodin a - dne 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku je volební místnost v budově

kulturního domu Pokojov, č. p. 9, sál. 
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a stát-

ní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem) 

4. Každému voliči budou dodány nejdéle 3 dny přede dnem voleb hlasovací líst-
ky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

5. K  zajištění pořádku a  důstojného hlasování ve volební místnosti je kaž-
dý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové komise. 

6. Každý oprávněný volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru urče-
ného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková komise hlasování ne-
umožní.

● Budeč – 31. července
● Bohdalov – 7. srpna, 

mše svaté v 7 a 10 hodin 
● Újezd – 21. srpna 

(28. srpna poděkování 
za úrodu)

● Matějov – 4. září
● Březí – 11. září

● Pokojov – 18. září 

● Nové Veselí - 25. září 
● Neděle 2. října odpoledne 

až sobota 8. října se budou 
konat lidové misie.

Dne 21. 7. 2022 oslaví životní jubileum 
Libuše Černá krásných 75 let. 
Všechno nejlepší, především hodně zdraví, 
lásku a Božího požehnání přeje obec Pokojov. 

Oznámení o době 
a místě konání voleb

Poutní 
pozvánky 
doma i v okolí 

V neděli 10. července se v Krásném uskutečnil 2. ročník Sladkého hudebního odpoledne. Tentokrát si s námi počasí moc hlavu nelámalo a tvářilo se, že pořádáme spíš
podzimní akci. Zima byla opravdu veliká na červenec a i nějaká ta kapka nás poctila svou přítomností. Celou akci jsme tedy směřovali do vnitřních prostor KD, nej-
větší odvážlivci ovšem zůstali venku v prodejních stáncích. I přes nepřízeň počasí vás dorazilo opravdu hodně a o to víc si toho vážíme. 

Odpolední kapely hrály opět skvěle a přiznávám, že i pro pány zvukaře, byl sál kulturního domu oříšek co se týče ozvučení, ale jak se říká... co vysíláš, to přitahu-
ješ... tak i pánové dělají svou práci od srdce a rádi s Jitu sál prošli a poradili co a jak, aby byl zvuk přívětivější.

Co se týče spokojených bříšek, bylo jich víc než dost, dezerty od holek jsou prostě TOP a mají své příznivce široko daleko. Takže káva tekla proudem, stoly se pro-
hýbaly pod dorty  i pod uzeným se zlatavým chmelomokem.

Prodejci přijeli opět s krásnými rukodělnými kousky, nikdy nepřestaneme obdivovat jak jsou šikovní.
Děkujeme všem, kteří se jakkoliv podílejí na přípravách, samotné akci i následném 

úklidu. Moc si toho vážíme a děkujeme za podporu všem, kteří se za námi vracíte i nově
příchozím. 

Děkujeme kapelám Sorry! a AžJindy... že to s námi táhnete, když je vše sluncem zali-
té ale i když se objeví nějaký ten mrak a sprchne.

A na závěr bychom vás chtěly pozvat na 5. ročník DÝŇOVÉHO FESTIVALU
v Krásném, který se bude konat 15. 10. 2022 s KD. Pro přesné informace nás sledujte na
www.malujidusi.cz a pro úžasné dorty a zákusky od Maru i dezerty bez lepku a bez lak-
tózy od Jitu můžete juknout na www.osladsizivot.cz
Těšíme se na vás, děkujeme za přízeň, protože bez vás by to nešlo a jsme rády, že vás to
s námi stále baví... Protože dělat radost a vykouzlit úsměv na tváři je to, proč to děláme 

S láskou vaše MaLuJi duši

Sladké hudební odpoledne v Krásném

Srdečně zveme 
na Dýňový festival v Krásném
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