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Dne 29. 4. oslavili 50 let zlatou svatbu 
paní Božena a Jiří Novotní.
„Kdysi jste si prstýnky dali a už je to 50 let.
Věčnou lásku jste si slibovali 
a ten slib nikdy nevzali jste zpět.
Tak jako kdysi, tak i dnes Vám v srdci zvony znějí.
A spolu s námi štěstí, lásku, ale především zdraví 
k Vašemu výročí přeje Obec Pokojov.“

Více než dvacet masek, maminek, tatínků, babiček 
a dědečků zaplavilo v neděli 24. dubna sál kulturního
domu. Konal se zde totiž tradiční dětský karneval.
Mohli jsme si prohlédnout princezny, berušku, čertici,
mořskou vílu, myšku, kočičku, gymnastku, piráta 
a mnoho dalších krásných masek. Zábavné odpoled-
ne, kterým nás provedli Elza, Anna a Olaf, bylo plné

soutěží, kde nechyběla velmi oblíbená hra židličkova-
ná, u které si na své přišli i dospělí ☺, házení míčků
do koše, balonkový prásk, podlézání pod koštětem, 
obalování toaletním papírem a mnoho dalších soutěží,
za které byly děti odměněny. Závěrem také proběhla
dětská tombola. Všichni jsme si užili krásné nedělní
odpoledne.

Pálení čarodějnic
Letos jsme se poprvé sešli na pálení čarodějnic u kulturního domu v Krásném,
kde nám hranici připravilo SDH Krásné s kulturní komisí obce Krásné.
Občerstvení bylo zajištěno z kiosku. Za hojnou účast a skvělou přípravu děkuje
starostka se zastupitelstvem.

Jako každý rok jsme 
i letos položili věnec 
k hrobu pana Pánka,
který byl občanem na-
ší obce a padl za druhé
světové války. Tímto
aktem chceme nejen 
udržet památku na člo-
věka, který přišel tak
zbytečně o život, ale
také předat povědomí
o minulosti obce na-
stupující generaci.

Doprovodným pro-
gramem byl pochod od
pomníku u KD k po-
mníčku v lese, kde byl
tento partyzán zastře-
len. cestou mohly děti
odpovídat na různé 
otázky a plnit úkoly. 

Na obrázku vidíte
příslušnici nejmladší
generace, jak dává k po-
mníku kytičku.

T. Šírková

Karneval

Jako každý rok se 30. dubna
konalo již tradiční „pálení ča-
rodějnic“ či „Filipojakubská
noc“. Starý a stále živý lidový
zvyk přivítat jaro pálením ča-
rodějnic držíme i u nás ve
vesnici. Rodiče s dětmi si o-
pekli buřty a vyvrcholením
akce bylo po setmění zapále-
ní ohně. Počasí se vydařilo  
i proto byla účast hojná.

Již po několikáté se naše vesnička zapojila do akce Čistá Vysočina
a to v sobotu 23. dubna, kterou vy-
hlašuje Kraj Vysočina. Dobrovol-
níci z řad dětí a dospělých posbíra-
li odpadky, které do přírody nepat-
ří, podél silnice ke Znětínku. Je až
s podivem, co lidé dokáží kolem
silnic vyhodit. Ačkoliv téměř 
v každé vesnici jsou kontejnery, li-
dé i přesto házejí odpadky do pří-
rody. Poděkování patří všem, kte-
rým není příroda lhostejná a akce
se zúčastnili.

Akce čistá VysočinaPálení 
čarodějnic

Číslo účtu naleznete na
stránkách obce v sekci KON-
TAKTY. Do poznámky pro pří-
jemce napište jméno a číslo
popisné domu.
Můžete také uhradit hotově
na pokladně obecního úřadu
v úředních hodinách vždy 
v pondělí od 15 do 17 hodin.

Konec 2. světové války
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