
velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara,
pro část lidí jsou spojeny s nejvýznamnějším z křesťanských
svátků a pro někoho
představují zkrátka
jen dva dny volna
navíc. Rádi bychom
Vám všem touto
cestou popřáli veselé
Velikonoce. I přesto,
že budou letos stejně
jako vloni probíhat v
nouzovém režimu
bez tradiční pomláz-
ky, doufáme, že je
prožijete radostně a
spokojeně se svými
nejbližšími.

Zastupitelstvo obce

Pokojov
Obecní úřad Pokojov, 592 14 Nové Veselí
starosta: 739 902 659 | web: www.obecpokojov.cz
e-mail: obec.pokojov@seznam.cz

Krásné

j

Obec Krásné, Krásné 68, 592 03 pošta Sněžné
tel.: 725 305 676 | web: www.obec-krasne.cz

Tři králové
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Příští schůze zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek 22. 4. 2021
od 19:00 v KD.

Nezapomeňte na změnu
času - letní čas začne platit
v noci z 27. března na 28.
března 2021. Hodiny se 
posunou o hodinu vpřed 
z 2:00 na 3:00.

Změna svozu komunálního odpadu – od dubna se přechází
na letní harmonogram svozu komunálního odpadu a to 1x za 14
dní, vždy v lichý týden.

Firma Svoboda Lučice bude prodávat v úterý 30. března 2021
v 12.30 hodin u autobusové zastávky nosné kuřice, stáří 15
týdnů, cena 160,- Kč/ kus, barva červená a černá.
Doporučujeme objednat na tel. 569 489 358 nebo emailem 
svoboda.lucice@seznam.cz

Informace pro občany

Český statistický úřad vydal oznámení o konání sčí-
tání lidu, domů a bytů. Upozorňujeme, že sčítání je
povinné. Jak se sečíst? 
1) Bezkontaktně, prostřednictvím internetu online od
27. 3. 2021 do 9. 4. 2021 na webu www.scitani.cz ne-
bo pomocí mobilní aplikace. Sečíst můžete nejen se-
be, ale také celou rodinu.
2) Pokud se nesečtete online, musíte od 17. 4. 2021
do 11. 5. 2021 vyplnit listinný sčítací formulář.
Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího
komisaře (pro obec Pokojov se jmenuje Jana
Sklářová), který se dostaví v předem dohodnutém
termínu a času nebo si lze formulář vyzvednout na
kontaktních místech sčítání (pro nás Žďár nad
Sázavou, Nádražní 494/23). Vyplněný formulář ode-
vzdáte na poště nebo vhodíte do poštovní schránky.
Obálka s logem Sčítání 2021 má předtištěnou adresu
a její odeslání je zdarma.
Veškeré informace o sčítání jsou přístupné na
www.scitani.cz nebo na tel. čísle 253 253 683 nebo
840 30 40 50.

Sčítání lidu, bytů a domu 

Obec Pokojov nenechala nic náhodě a pro
své občany nakoupila respirátory. V sobotu
20. 2. 2021 dostal každý občan zdarma, kte-
rý má v obci trvalé bydliště, 3 kusy respirá-
torů FFP2 do poštovní schránky. Děti od 2
do 6 let dostaly dětské bílé respirátory, ostat-
ní občané dostali univerzální velikost v bílé
a černé barvě. Kladné ohlasy od našich ob-
čanů nás opravdu mile překvapily.

Distribuce 
respirátorů občanům

Už několik let máme v obci u kulturního domu přistaven kontej-
ner na sběr oděvů od firmy TextilEco. Vývozy textilu probíhají 
v pravidelných měsíčních intervalech. V roce 2020 se odevzdalo
v naší obci celkem 863 kg oblečení. A co se děje s oblečením dá-
le? Oděvy se roztřídí do tří základních skupin. Díky detailnímu
roztřídění lze z obnošeného šatstva získat finanční prostředky,
které jsou potřeba na údržbu sběrových boxů, balení, atd. Velká
část oblečení získá druhou šanci v průmyslu a prodejnách pro li-
di, kteří si nemohou dovolit oblečení nové. Nejvíc poškozené ob-
lečení se posílá do průmyslu a stavebnictví, část i do Afriky. 

Kontejner na sběr oděvů

Milí občané, 
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