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Kulturní akce

Informace pro občany
Naše obec se každý rok zapojovala do projektu Akce Čistá Vysočina. Vzhledem
k současné epidemiologické situaci se vedení Kraje Vysočina rozhodlo tuto akci v
letošním roce nepořádat.
Změna svozu komunálního odpadu – od dubna se přechází na letní harmono-
gram svozu komunálního odpadu a to 1x za 14 dní, vždy v sudý týden.
Ze soboty 28. 3. na neděli 29. 3. 2020 nás česká změna zimního času na letní.
Hodiny se posunou o hodinu vpřed z 2:00 na 3:00.

Vzhledem ke stávající situaci, která se týká šíření korona-
vidu – COVID 19 bychom rádi apelovali na všechny obča-
ny, aby plně dodržovali všechny nařízení vlády ČR.

Děkujeme občanům Krásného, za ohleduplnost a dodržování nařízení vlády 
COVID-19 a přejeme hlavně hodně zdraví a trpělivosti.         Zastupitelstvo obce 

V sobotu 29. února se v naší obci potřetí uskutečnil Košt ovocných pálenek. Na
akci bylo přihlášeno 16 vzorků pálenek z různého ovoce a zúčastnilo se jí 11 
ochutnávačů převážně z Pokojova, ale i z okolí. Každý, kdo se akce zúčastnil, se
automaticky stal členem hodnotící komise a dostal „štamprle“ se znakem obce,
který byl speciálně pro tu-
to příležitost vyroben. Po
ochutnání všech vzorků
přišlo na řadu hodnocení.
První tři místa obsadili
„přespolní“ : 1. místo pan
Jun ml. (Nové Veselí), 2.
místo pan Jun str. (Nov
Veselí), 3. místo pan
Novotný (Bohdalov).
Děkujeme všem, kteří se
zúčastnili a akci podpořili. 

Košt ovocných pálenek 

V sobotu 15. února prošel naší obcí již tradiční masopustní průvod masek s živou
hudbou, který organizovali místní hasiči. Do maškarního průvodu se zapojilo ko-
lem 30 masek, které obešly celou vesnici a zastavily se u každého stavení.
Masopustní průvod byl zakončen posezením v místním KD, kde pokračovala
volná zábava. Poděkování patří všem zúčastněným a všem, kteří vpustili rozpus-
tilé masky dále a průvod pohostili. 

Masopustní průvod

V sobotu 7. března oslavily pokojovské ženy v místním kulturní domě
Mezinárodní den žen. V sále kulturního domu se sešlo kolem 35 žen, které přija-
ly pozvání na tuto oslavu. U vchodu byla každá žena přivítána kytičkou karafiá-
tu. Oslavu zahájili v 17:00
starosta a místostarosta
obce, kteří přítomným že-
nám popřáli k jejich svát-
ku. Poté již pánové rozná-
šeli připravené občerstve-
ní. Jako hlavní chod se po-
dával španělský ptáček 
s rýží. Zářící obličeje
všech žen byly krásnou
odměnou těm, kteří se na
přípravě oslav podíleli. 
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