Vážení občané, vyslechněte prosím hlášení místního rozhlasu
ze dne 21. 6. 2019:

1. VHS Sitka, s.r.o. - odečty vodoměrů
VHS Sitka, s.r.o. oznamuje, že v úterý dne 25. 6. 2019 proběhne v Obci Komárov zapisování
stavů vodoměrů. Majitelé, kteří nebudou doma, napíší stav a vyvěsí na viditelné místo.

2. Úřední hodiny
Rozšiřujeme pro Vás úřední hodiny v Obci Komárov. Nově každý pátek od 16:30 - 18:00,
kdy bude na obecním úřadě přítomen místostarosta obce.

ÚŘEDNÍ HODINY
PONDĚLÍ 9:00 – 11:00 15:00 – 18:00
PÁTEK

16:30 – 18:00 (Místostarosta)

3. Pozvánka na VZZO
Obecní úřad Komárov Vás zve ve středu 26. 6. 2019 na veřejné zasedání zastupitelstva obce
Komárov, které se uskuteční v budově obecního úřadu od 18 hodin. Na veřejné zasedání jsou
zváni všichni občané. Příští veřejné zasedání se uskuteční až v září 2019.

4. Pozvánka na akci „Hurá prázdniny“
Obec Komárov pořádá zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi na místním hřišti v Komárově.
Akce se koná v neděli 30. 6. 2019 od 14:00 hodin. Těšit se můžete na soutěže o drobné ceny,
skákací hrad, tetování a česání účesů. Soutěže budou přizpůsobeny i těm nejmenším dětem.
Akcí nás budou doprovázet pejsci pana Charouze a na závěr je připravena pro děti hasičská
pěna, která sklidila minulý rok veliký úspěch. Občerstvení zajištěno. Vstup volný. Všichni
jste srdečně zváni!
Vážení občané, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili se zdvořilou žádostí o finanční
příspěvek nebo věcný dar do soutěže o ceny. Věcné dary budou dány do výher za jednotlivé
soutěže a finanční částka bude použita na úhradu kulturního programu pro účastníky akce.
Váš příspěvek můžete přinést na Obecní úřad v Komárově do pátku 28. 6. 2019 do 14 hodin.
Za veškeré příspěvky předem děkujeme.

5. Provozní doba – dětské hřiště u Domova seniorů
Rádi bychom upozornili rodiče s dětmi, že provozní doba dětského hřiště u Domova seniorů
je od včerejšího dne, tj. 20. 6. 2019 – 7 dní v týdnu od 9 – 19 hodin.

