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Od pátku 29. 4. 2022 do neděle 1. 5.
2022 bude přistaven VELKOOBJE-
MOVÝ KONTEJNER. 
Co do velkoobjemového 
kontejneru patří?
Rozhodně ANO: starý nábytek, ko-
berce a linolea, zrcadla, umyvadla, va-
ny a WC mísy, staré sportovní náčiní,
autosklo a kovové předměty,…
Co do velkoobjemového 
kontejneru NEpatří?
Rozhodně NE: nebezpečný odpad
(např.: autobaterie, zářivky, barvy,
rozpouštědla, motorové oleje a obaly
od nich), bioodpad, stavební odpad,
dále pak pneumatiky, elektrospotřebi-
če, televizory a PC monitory, počítače,
lednice, mrazáky a sporáky,…

Tradiční PÁLENÍ ČARODĚJNIC se 
uskuteční v sobotu 30. dubna na
Kopaninách jako obvykle. Možnost opékání
buřtů, občerstvení zajištěno. 

Dne 18. května oslaví pan Vlastimil
Boháček 75 let. Všechno nejlepší, pře-
devším hodně štěstí, lásky, pevné zdra-
ví, hodně energie do dalších dní a hoj-
nost všeho dobrého ze srdce přeje obec
Pokojov.

Firma Svoboda Lučice bude prodávat ve čtvrtek 5. května 2022 
v 12.30 hodin u autobusové zastávky NOSNÉ KUŘICE, stáří 19
týdnů, cena 205,- Kč/kus, barva červená a černá a rozkrmené krůty,
stáří 7 týdnů, cena 300,- Kč/kus. Krůty nutno objednat! 
Objednání je možné na  tel. 569 489 358 nebo emailem 
svoboda.lucice@sez-nam.cz

Velikonoční hrkání se pojí se Svatým
neboli Pašijovým týdnem a odletem

Karneval
Dne 19. 3. 2022 SDH Krásné ve spolupráci KK Krásné uspořádali karneval pro děti, účast byla ob-
rovská. Radost měly nejen děti, ale i pořadatelé.

Čarodějnice
SDH ve spojení s OU Krásné pořádá 30. 4. tradiční pálení
čarodějnic. S ohledem na letošní sucho se akce uskuteční 
u kulturního domu. Hranice se
zapálí po setmění. Kiosek 
otevřen od 18,00 hod. Srdečně
zveme všechny, hlavně kou-
zelnice, čarodějky, babizny 
i malé čarodějničky. 
Těšíme se na Vaše masky 
a doufáme v dobrou náladu. 

Velikonoční hrkání
zvonů do Říma. Na Zelený čtvrtek se
naposledy rozezní zvony a varhany,

které umlknou až do Velikonoční vigi-
lie a jejich místo zaplní dřevěné hrka-

če, řehtačky a klapačky – od-
tud název „Velikonoční hr-
kání“.
V naší vesničce takzvaní hr-
káči vyšli ve skupince holek
a kluků. Na Zelený čtvrtek,
Velký pátek a Bílou sobotu,
kdy zvony uletěly do Říma,
vyšli od kapličky, aby hrká-
ním na řehtačky v 6 ve 12 
a v 18 hodin nahradili jejich
zvonění. Našim malým hr-
kačům děkujeme.

V březnu se konalo 
v obecním lese něko-
lik brigád na výsadbu
stromků. Vysazovalo
se 200 ks modřínu 
evropského a 1 400 ks
dubu letního. Věříme,
že všichni kdo přišli
pomoc, měli dobrý
pocit z kvalitně odve-
dené práce, pohybu na
čerstvém vzduchu 
a přispěli tak k obnově
životního prostředí 
v naší obci. Upřímně
děkujeme všem účast-
níkům za pomoc.

Zimu se dne 9. 4. snažila vynést velká skupina lidí, ale ani tak to nepomohlo a zima si snaží držet vlá-
du. Tak snad na čarodějnice bude lépe. 

Sázení stromků v obecním lese

Knihovna
21.4. přivezou pracovnice z knihovny Josefa Matěje Sychry
nové knihy na výměnu. Najdete zde nové tituly, detektivní
romány, romantické knihy i cestopisy. Srdečně zvu k návště-
vě naší knihovny. Otvírací doba zůstává stejná, každé pon-
dělí od 17 do 18 hodin. Těší se na Vás knihovnice T. Šírková
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