
Milí občané, 
aktuální situace letos nedovolila tradiční průběh a koledování Tříkrálové sbírky 2021. Proto
byla kasička umístěna v místním obchodě a vybralo se 1.220,- Kč. 
Pokud někdo nestihl podpořit Oblastní charitu Žďár nad Sázavou a chtěl by, může poskyt-
nout finanční příspěvky prostřednictvím webových stránek www.zdar.charita.cz, vy budete
mít dobrý pocit a charitě to pomůže. Za vybranou finanční částku v obci Krásné děkuji.

Zdravíme milovníky pečení a tvoření, všech věkových kategorií -pojďte si s námi zpříjemnit tuto ne-
lehkou dobu. Blíží se nám velikonoční čas, který je spojený s jarem, kdy se vše začíná probouzet do
života, svět je barevnější a veselejší. Proto jsme si pro vás připravily pečící výzvu na téma upéct, 
uvařit, vytvořit z poživatelných surovin nejkrásnějšího a nejchutnějšího velikonočního beránka 2021.
Plán je: 
� vytvořit výstavu  a připravit ji pro vás virtuálně na internetu � hodnotit vašeho beránka bude ne-
závislá porota, chuť a celkový vzhled � podmínkou je zaregistrovat se na malujidusi@gmail.com
do 15. 3. 2021 � velikost beránka musí bát maximálně do 50 cm � beránka si naaranžujete na pod-
nos a přinesete nám ho v pátek 19. 3. 2021 od 14 - 16h do kulturního do-
mu v Krásném � kde následně připravíme video s prohlídkou všech va-
šich krásných výtvorů, které i nafotíme a budeme sdílet na našich interne-
tových stránkách a facebooku � kdo nepoužívá internet, nevadí, budeme
ho kontaktovat telefonicky � čekají na vás zajímavé ceny. 
Pokud vláda dovolí, určitě zvolíme příjemnější variantu, potkat se s vámi
a výstavu otevřeme pro veřejnost, moc by nás to těšilo. Zatím počítáme 
s variantou jen virtuální výstavy.
Ale nezoufejte okénko je povoleno a proto pro vás upečeme s láskou 
naše tradiční dortíky, které si můžete odvézt s sebou. 
Realizační tým Maluji duši

Pečeme pro radost - velikonoční beránek 20. 3. 2021
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Příští schůze zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek 25. 2.
2021 od 18:00 v KD.

Informace pro občany

S ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci v souvis-
losti s prokázáním výskytu koronaviru jsou všechna územní pra-
coviště finančních úřadů, s výjimkou podatelen, uzavřena pro
veřejnost. Z tohoto důvodu není jako v předchozích letech mož-
ná osobní návštěva příslušného správce daně v těch případech,
kdy by poplatník daně z nemovitých věcí potřeboval pomoci 
s vyplněním daňového přiznání k této dani. Pro usnadnění této
složité situace, resp. vyplnění či podání daňového přiznání k da-
ni z nemovitých věcí, budou k informování poplatníků této daně
na základě rozhodnutí Generálního finančního ředitelství určeny
informační telefonní linky finanční správy, na kterých budou po-
skytovány základní informace. K poskytnutí podrobnějších in-
formací pro potřeby podání daňového přiznání jsou poplatníkům
daně z nemovitých věcí na každém z územních pracovišť v pů-
sobnosti Finančního úřadu pro Kraj Vysočina k dispozici dvě te-
lefonní linky: 566 652 360 a 566 652 373.

– předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v le-
sích ve stavu pokračující kůrovcové kalamity.
Ke splnění této povinnosti je nezbytné, aby jednotliví vlastní-
ci lesů v situaci pokračující kůrovcové kalamity: 
1. aktivně a nejlépe osobně prověřovali v týdenních interva-
lech stav svých lesů. Je třeba nerezignovat, nepodcenit situaci
a aktivně vyhledávat napadené stromy.
2. neprodleně zajistili zpracování kůrovcových stromů a ků-
rovcem napadeného dříví spočívající v pokácení a účinné asa-
naci před ukončením vývoje brouků
3. soustředili se na zpracování a včasnou asanaci čerstvě na-
padeného dříví (zelené stromy, neopadaná kůra), 
4. vstoupili v kontakt se svým odborným lesním hospodářem
(případné informace podají jednotlivé obce), který upřesní
rozsah nahodilé těžby včetně termínů asanace a zpracování 
a neprodleně se vší vážností reagovali na jeho ústní i písemné
upozornění a pokyny týkající se postupu zpracování kůrovce
na majetku. 
5. zpracovali a asanovali veškeré stromy a dříví s přítomnými
vývojovými stádii kůrovce (v průběhu pozdního podzimu, zi-
my a předjaří uschlé a usychající stromy, zelené stromy s od-
lupující se kůrou) – do 31. 3. 2021
6. zpracovali a asanovali kůrovcové stromy napadené v obdo-
bí měsíců dubna a května 2021 (v průběhu těchto měsíců 
uschlé a usychající stromy) - do 30. 5. 2021, nejpozději však
prokazatelně před výletem dospělců z napadených stojících
stromů či ležícího dříví 
7. v dalším průběhu roku zpracovávali a asanovali objevující
se kůrovcové stromy průběžně, nejpozději však prokazatelně
před výletem dospělců z napadených stojících stromů či leží-
cího dříví.
Více informací na www.obecpokojov.cz

Oznámení finančního úřadu

Upozornění na zákonnou 
povinnost vlastníka lesa 

Tříkrálová sbírka v letošním roce neproběhla jako předešlé ro-
ky tak jsme byli zvyklí. Bylo několik možností jak přispět 
a každý si našel cestu, která mu vyhovuje. I přesto především
pro starší obyvatelé, nebyla ani jedna cesta tím nejlepším řeše-
ním. Proto v úterý 26. 1. 2021 byla možnost přispět do zape-
četěné pokladničky, která byla pověšená na mřížích před vcho-
dem do kapličky. Celkem se vybralo 6 965 Kč. Jen pro srov-
nání – v roce 2020 se vybralo 7 249 Kč. Občanům patří velké
poděkování za finanční příspěvky, ať už přispěli jakkoliv. 

Na pondělí 8. března připadá svátek
Mezinárodního dne žen. Proto přejeme
pokojovským dívkám a ženám všechno
nejlepší a připojujeme pár veršů:

„Přináším k MDŽ pro Tebe kytičku, 
dál krásu, svěžest přeji Ti v přáníčku, 
i hodně pohody v ten dnešní den, 
ať se Ti splní každý Tvůj sen.“

Tříkrálová sbírka MDŽ
„Jednou za rok naše dámy
všechny společný den slaví.
Ten den, 8. březen,
je známý jako Mezinárodní den žen.

A já spěchám s kytičkou
potěšit tě básničkou.
Právě sis ji přečetla,
snad radost v tobě rozkvetla.“

Nabízíme brigádu, při studiu 
nebo přivýdělek k zaměstnání. 
Náplní práce bude, sekání 
obecních pozemků a údržba v obci. 
Požadujeme - ovládání křovinořezu, sekačky 
a motorové pily. Nástup 4-5/2021. 
Bližší informace 
na tel. 725 305 676 nebo 720 460 164
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