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Pokojov
Obecní úřad Pokojov, 592 14 Nové Veselí
starostka: 731 467 904
e-mail:
obec.pokojov@seznam.cz
web:
www.obecpokojov.cz

Ze zastupitelstva obce
Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva
obce Pokojov konaného 3. 4. 2017
Zastupitelstvo obce Pokojov:
- schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření Svazku obecních lesů Přibyslav
za rok 2016
- schvaluje Provozní řád kulturního domu obce
Pokojov
- schvaluje Provozní řád veřejného dětského
hřiště

Informace pro občany
- ZMĚNA SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU: Od 1. května 2017 se přechází na letní
harmonogram svozu komunálního odpadu (1 x
14 dní). Svozovým dnem je sudý pátek.
- V neděli 30. dubna se uskuteční tradiční akce
PÁLENÍ ČARODĚJNIC. Prosíme občany,
aby nevozili k pálení žádný velkoobjemový
odpad. Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven na návsi od úterý 25. 4. do čtvrtka
27. 4. 2017.
- Příští schůze zastupitelstva: 2. 5. 2017 od 19
hod.

Informace
pro spoluobčany 2017

 Centrum pro zdravotně postižené kraje

Vysočina, pracoviště Žďár n. S. nabízí následující služby: informace o dávkách, příspěvcích,
výhodách a slevách, informace o invalidních důchodech, pomoc s vyplněním různých tiskopisů
a žádostí aj. Poradny jsou pro klienty centra poskytovány zdarma. Na CZP naleznete
Psychologickou a Pedagogicko-psychologickou
poradnu pro dospělé a děti, Právní poradnu,
Půjčovnu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Je možné zapůjčit mechanické invalidní
vozíky, nástavce na WC, toaletní křesla,různé typy chodítek, schodolezy. Cena za zapůjčení pomůcky se pohybuje v rozmezí3-15 Kč za den
podle pořizovací ceny pomůcky. Rehabilitačně
ozdravný pobyt k moři se letos uskuteční v září.
Jezdíme do městečka Bibione v Itálii. Zájezd je
vhodný pro osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi a seniory.
 Kontakty: tel.: 566 625 703,
mob. 605 353 612, e-mail: czp.zdar@volny.cz
 Vedoucí: Květoslava Růžičková

Pozvánka
na rybářské závody
V sobotu 27. května 2017 se konají v Pokojově rybářské závody (memoriál Davida Beneše).
Program závodů: začátek v 7 hod., první poločas: 7–10 hod., přestávka: 10–11 hod., druhý poločas: 11–14 hod., vyhlášení výsledků v 14:30
hod.
Pro nedostatek míst je nutno přihlásit se předem u pořadatelů (p. Beneš 737 191 171, p. Vtípil
731 518 292). Ceny zajištěny.
Srdečně zvou pořadatelé.
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