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Ze zastupitelstva obce
Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva
obce Pokojov konaného 27. 2. 2017
Zastupitelstvo obce Pokojov:
- souhlasí s vybudováním sběrného dvora odpadů v městysi Bohdalov, jehož služeb využijí trvale hlášení obyvatelé obce Pokojov
- neschvaluje žádost pana N. T. na zajištění
zprovoznění historické cesty P. K. 525/4
- schvaluje Plán zajištění OPDD Šachta Š5, ID
4051 p.č. 409/1, Šachta Š6, ID 4064 p. č.
412/1 v k. ú. Staré Ransko
- schvaluje žádost pana M. J. na skácení 5 ks
náletových dřevin (javorů) na p.č. 413/9

Ve středu 1.března, se v Café
U tety Hany ve Žďáře nad
Sázavou uskutečnila beseda
s tímto novinářem, chartistou,
ministrem obrany, kancléřem
presidenta Václava Havla
a velvyslance v Moskvě.
„Esence moudrosti, autentičnost účastníka zlomových období našich novodobých dějin, pokora, ale i optimismus.
A ten noblesní styl diplomata
a nádherná - Hrabalovská
čeština.“ shrnul dojmy ze
setkání Radek Černý.

Informace pro občany
- VÝZVA VLASTNÍNKŮM LESA K ZAJIŠTĚNÍ OHRANY LESA: Odborný lesní hospodář upozorňuje vlastníky lesů na reálné kůrovcové nebezpečí. Zároveň vyzývá vlastníky lesů ke zvýšené aktivitě na úseku kontroly lesních porostů. V
případě jakýchkoliv počátečních příznaků je zapotřebí provádět okamžitá opatření k zamezení
dalšího šíření kůrovců. Likvidace tohoto kůrovcového dříví musí být provedena nejpozději do
konce měsíce března. Nejpozději do konce měsíce května je třeba zlikvidovat veškerou pro kůrovce atraktivní dřevní hmotu vzniklou v zimním
období, vhodnou pro jejich množení (zlomy, potěžební zbytky, palivo, …).
- Za rok 2016 bylo do kontejneru na oděvy odevzdáno celkem 1 090 kg oděvů.
- AKCE ČISTÁ VYSOČINA: Úklid kolem komunikací se uskuteční v sobotu 22. 4. 2017.
Budou se sbírat odpadky podél silnic k Rendlíčku
a ke Znětínku. Sraz dobrovolníků je ve 14 hod. u
obchodu.
- Od 1. dubna je možné odkládat bioodpad do kontejneru, který je umístěn za hřištěm.
- Upozorňujeme vlastníky lesů na povinnost vyplývající z ust.§40 lesního zákona předat
Městskému úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí, souhrnné údaje z lesní hospodářské evidence za rok 2016, kterou vypracovává
vlastník lesa ve spolupráci s odborným lesním
hospodářem. Ke splnění této povinnosti je stanoven termín do 31.3.2017. Tiskopisy jsou k vyzvednutí na městském úřadě.
- Příští schůze zastupitelstva: 27. 3. 201 od 19 hod.

Dětský karneval

V sobotu 4. března se v naší obci uskutečnil již tradiční Dětský karneval pořádaný zastupiteli obce
Pokojov. Zábavné odpoledne plné soutěží navštívila řada rodičů, babiček, děděčků, ale hlavně 23 dětí nejen v kostýmech zvířátek, princezen, spidermanů a kovbojů. Ze soutěží nechyběla hra židličkovaná, podlézačka, stavení komínů, závody v pití kofoly a pro děti zvlášť oblíbená hra balonkový prásk.
Medailií a sladkostí byli odměněny nejlepší masky
karnevalu a to ve třech kategoriích Nejmenší,
Školkáčci a Školáci. Na závěr karnevalu byla vyhlášena tombola, ve které vyhrál opravdu každý.
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