
Obvodní lékařka MUDr. Šedá nabízí očkování proti onemocnění COVID 19 vakcí-
nou Moderna pro zájemce starší 18 let. K očkování se mohou hlásit občané, kteří do-
sud nejsou registrovaní v očkovacích centrech i Ti, kteří jsou registrovaní u jiných
praktických lékařů. Druhá dávka očkování proběhne za 4 týdny.
Zájemci o očkování, hlaste se prosím telefonicky v ordinacích Bohdalov 566 677 114
nebo Nové Veselí 566 667 338.

Životní jubileum

Dne 29. června oslaví paní Marie
Straková 85 let. Přejeme všechno nejlepší
ke krásnému životnímu jubileu. Hlavně
zdravíčko a Boží požehnání.
„Tak jako růže z poupěte
tiše a náhle vykvete,
tak také v životě
ať štěstí Vám nikdy 
nepřestává kvésti.
Ať zdraví, láska, pohoda
není jen pouhá náhoda.
Ať jako v jarní zahradě
ve Vašich dnech, týdnech,
letech – v radosti,
vše krásným květem kvete.“

Brzy nastane čas letních
prázdnin. Čas tolik vy-
toužený. Čas, na který
se řada dětí těší už od
začátku školního roku.
Dva měsíce, šedesát
dva dní, nebo také tisíc
čtyři sta osmdesát osm
hodin „volna“. Po tomto roce plném distanční výuky si to naše děti a nejen ty ob-
zvlášť zaslouží.
Zastupitelstvo obce přeje všem žákům, školkáčkům a jejich rodičům pohodo-
vé prázdniny plné sluníčka, zmrzliny, dobrodružství a zábavy. 

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

Tři králové

25POKOJOV, KRÁSNÉ  |

Pokračování obce Krásné na str. 28

Informace pro občany Prázdniny

Očkování proti COVID-19 
u obvodního lékaře

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

Příští schůze zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek 15. 7. 2021 od 19:00 v KD.

Obec Pokojov zvažuje otevření územního plánu. Pokud má někdo z občanů nebo
z majitelů nemovitosti na katastru obce zájem o změnu, doručte na obecní úřad
Pokojov vyplněnou žádost, kterou najdete na stránkách obce v sekci Obecní úřad
–> Dokumenty –> Formuláře
Termín příjmu žádosti je do 14.7.2021.
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