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Informace pro občany
- POZVÁNKA: Setkání občanů důchodového
věku z Pokojova, Bohdalova, Chroustova,
Kyjova a Rudolce se uskuteční v sobotu 2. prosince 2017 od 15 hod. v KD v Bohdalově.
Odvoz do Bohdalova zajištěn v 14:30 hod. od
kapličky.
- PROHRNOVÁNÍ obecních komunikací
v zimním období 2017/2018 bude opět zajišťovat firma Zeras a.s. Radostín n. O.
- UPOZORNĚNÍ na nebezpečí při vstupu do
lesů v okolí obce: Z důvodu velmi silného větru došlo k poškození lesního porostu a hrozí
ohrožení života či vážné poškození zdraví
v důsledku pádu poškozených stromů.
- Příští schůze zastupitelstva: 4. 12. 2017 od
19 hod.

Letošní rok byl pro lesy Vysočiny, a tím i pro jejich
vlastníky, poněkud nešťastným. Příroda a počasí
nám několikrát ukázaly svoji odvrácenou tvář.
Již od jara, a poté prakticky celý rok, přetrvávaly
v lesích problémy s kůrovci - především na smrku.
Příznivé podmínky pro vývoj podkorního hmyzu nedostatek srážek, sucho a teplo - způsobily velké
škody na lesních porostech.
V červnu, na svátek Pavly 22. 06., přišla jako další hrozba bouřka, která byla pomístně příčinou dalších škod na lesích. V tu dobu jsme si mysleli, že
velkých. Ty se většinou podařilo vlastníkům lesů
zpracovat.
Ale v neděli 29. 10. se prakticky nad celou střední Evropou přehnala vichřice HERWART. Žďársko,
bohužel, patřilo k jedné z nejpostiženějších lokalit.
Takřka všechny lesy Vysočiny jsou díky této přírodní katastrofě postiženy kalamitou, zlomy a vývraty.
Místy došlo k devastaci celých porostů. Někteří
vlastníci lesů již započali s likvidací poškozeného
dřeva a to je dobře; není možné ať již kvůli počasí či
ceně dřeva čekat na vhodnější dobu. Pro samotný les
je nejdůležitější včasné zpracování veškerého kala-

mitního dříví. Je možné, že v průběhu zimy bude vlivem větru či sněhu docházet k dalšímu poškození
lesních porostů. Nelze však likvidaci polomů odkládat ani podceňovat čistotu lesa, především s ohledem na předpokládaný zvýšený výskyt kůrovců v
roce příštím.
Dovolujeme si tedy na Vás - vlastníky lesů - touto cestou apelovat. Věnujte se v maximální možné
míře zpracování nahodilých těžeb v lesních porostech, ať již z kůrovcových stromů či vývratů nebo
zlomů. Na základě opatření Ministerstva zemědělství ČR je zapotřebí dřevo napadené kůrovcem nebo
poničené letošními vichřicemi zpracovat do konce
března roku 2018.
A ještě jedna věc zásadního významu: Mějte na
paměti, že právě zpracování polomového dříví je
nejrizikovější lesnickou činností. Při zpracování nahodilé těžby je vždy na prvním místě bezpečnost.
S pozdravem a přáním "Lesu zdar"
Lesy České republiky s.p.
Lesní správa
Nové Město na Moravě

Ze zastupitelstva obce
Souhrn usnesení ze zasedání Zastupitelstva
obce Pokojov konaného 6. 11. 2017
Zastupitelstvo obce Pokojov:
- schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce
Pokojov č. 3/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
- schvaluje Plán inventur, Příkaz k provedení inventarizace hospodářských prostředků v roce
2017, školení k zajištění inventarizace

Jak se volilo v Pokojově?
Ve dnech 20.–21. 10. se uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. Ze 127 voličů přišlo k urnám 66 osob, volební účast je
tedy 51,97 %. Volilo se následovně: ODS (2 hlasy), Řád národa – vlastenecká unie (1), ČSSD (5), Starostové a nezávislí (1), KSČM (4),
Strana zelených (1), Strana svobodných občanů (3), Česká pirátská
strana (7), Referendum o EU (2), TOP 09 (1), ANNO 2011 (20), KDÚ
(10), Svoboda a přímá demokracie (9). .

Lampionový průvod
V pátek 3. listopadu se uskutečnil pro rodiny s dětmi již tradiční lampionový průvod. Na podvečerní procházku ztemnělým Pokojovem vyšlo 10 dětí v doprovodu maminek. Celá akce byla zakončena v kulturním domě, kde se děti posilnily teplým čajem a dobrotami.
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