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Volby do Evropského parlamentu budou probíhat
v pátek 24. a v sobotu 25. května 2019. 
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Ze zastupitelstva obce

Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce
Pokojov konaného 18. 4. 2019
Zastupitelstvo obce:
• schvaluje prodat p.č. 752/1 o výměře 60 m2 v k.ú. 

Pokojov panu L. S. ve výši 40 Kč/m2

• schvaluje prodat p.č. 752/1 o výměře 150 m2

v k.ú. Pokojov panu Z. Š. ve výši 40 Kč/m2

• schvaluje pronajmout p.č. 38/1 a 794/2, druh 
pozemku vodní plocha v k.ú. Pokojov panu J. B.

• schvaluje žádost paní M. N. a V. S. o povolení 
zavážení cesty na pozemku 525/4 v k.ú. Pokojov 
ve vlastnictví obce Pokojov

• schvaluje žádost pana Z. S. o umístění stavby 
garáže do 25 m2 na p.č. 821/2 na hranici pozemku

• bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2
• schvaluje zařadit 2 ks dětských houpaček do 

majetku obce

Kulturní akce

Pálení čarodějnic
Jako každý rok se 30. dubna konalo již tradiční „pále-
ní čarodějnic“ či „Filipojakubská noc“. Ve většině ves-
nic v okolí se tato tradice poctivě dodržuje a samozřej-
mě i v naší vesničce. I když to nevypadalo s počasím
vůbec dobře, nakonec se umoudřilo. Rodiče s dětmi si
opekli buřty a vyvrcholením akce bylo po setmění za-
pálení ohně a upálení čarodějnice. Všem, kteří pomoh-
li s přípravou akce, patří velké poděkování.

Akce čistá Vysočina
Již po páté se naše vesnička zapojila do akce Čistá
Vysočina a to v sobotu 20. dubna, kterou vyhlašuje
Kraj Vysočina. Dobrovolníci z řad dětí a dospělích po-
sbírali odpadky,které do přírody nepatří, podél silnice
směrem k Rendlíčku a ke Znětínku. Je až s podivem,
co lidé dokáží kolem silnic vyhodit. Ačkoliv téměř v
každé vesnici jsou kontejnery, lidé i přesto házejí od-
padky do přírody. Poděkování patří všem, kterým ne-
ní příroda lhostejná a akce se zúčastnili.

Karolínko - miminko jsi ještě malé,
brzy budeš batole,
dřív než cvrček složí píseň,
poznáš život ve škole.
Buď jen zdravé, silné, šťastné,
svým rodičům k radosti,
dvířka nikdy nezavírej
před láskou a moudrostí.
Ti přeje zastupitelstvo obce Krásné

Vítáme novou občanku 
Krásného Karolínku S.

Jarní výstava v Chalupě pod lípou

Krásenská 
šedesátka 
V Krásném 8. 6. 2019 
Začátek v 8.00 h
Občerstvení zajištěno
Srdečně Vás zveme 
a těšíme se na Vás

11. dubna až 14. dubna proběhla u nás na
chalupě další z výstav. Laděná byla však do
velikonoční tématiky. Betlém na dvorku vy-
střídal koledník s děvečkou a zvířaty, místo
papírových vloček vajíčka a ptáčci. Na vý-
stavě jste mohli obdivovat a zakoupit drob-
nosti od šikovných českých ručiček.
Pozornost hned u vchodu poutaly krásně
zdobené perníky, různými technikami zdobe-
né kraslice, pletené košíky, pomlázky, řehtač-
ky, panenky z šustí a mnoho dalšího. Počasí
bylo však aprílové, takže teplý čaj s citrónem
či svařák přišel každému vhod. A co bylo
dobrého? Ze sladkého jste se mohli s chutí
zakousnout do lineckého, perníků, buchet ne-
bo mazance, a kdo neměl zrovna chuť na
sladké, zvolil domácí chléb s pomazánkou
jarní či škvarkovou.

Fotografie z akce naleznete na webových
stránkách: www.chalupapodlipou.net

Všem zúčastněným děkujeme za báječný
prodloužený víkend s velkou návštěvností.

pokračování na str. 28

31.5.2019 od 15 h do 17 h bude přistaven 
u Jednoty kontejner nebezpečný odpad.

Občané Krásného, děkují místním ha-
sičům za skvěle připravené pálení ča-
rodějnic.

Přijďte prodat, přijďte koupit! KAM? Zveme milovníky 

BLEŠÍCH TRHŮ, BAZÁRKŮ a ručně vyrobených věciček
do KD v Krásném 18. 5. 2019 od 14.00 do 19.00 
Nabízíme též posezení v naší malé kavárničce! Těšíme se na Vás.
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