Vážení občané, vyslechněte prosím hlášení místního rozhlasu
ze dne 16. 8. 2019:

•

Odstávka pitné vody v Komárově

VHS SITKA, s.r.o. oznamuje, že dne ve čtvrtek dne 29. srpna 2019 v době od 8:30 - 11:00
hod bude z důvodu opravy redukčního ventilu přerušena dodávka pitné vody. Odstávka vody
se dotkne obce Komárov a části obce Mladějovice.

•

Recyklujte s hasiči!

Dovolujeme si Vás informovat o možnosti odevzdání vašich nefunkčních elektrospotřebičů
z domácností, čímž přispějete na jejich práci a činnost. Rozměrnější spotřebiče sami odvezou!
Sběrné místo je v naší prodejně smíšeného zboží „Potraviny Jarmila Martinková“, která Vám
ráda poskytne bližší informace.

•

Obvodní lékař – MUDr. Folprecht - dovolená

MUDr. Folprecht - praktický lékař oznamuje, že v termínu od 26. 8. - 30. 8. 2019 bude jeho
ordinace uzavřena z důvodu plánované dovolené. Zatupující lékaři jsou MUDr. Khun
a MUDr. Marečková, Nádražní 1, Šternberk.

•

Cyklistický závod Czech Tour 2019

Vážení občané, dovolujeme si Vás informovat o významné sportovní události v naší obci.
Dne 18. srpna 2019 přes naši Obec Komárov pojede cyklistický závod Czech Tour, 4. etapa
Mohelnice – Šternberk 178 km. Závod je zařazen do 2. nejvyšší kategorie cyklistických
závodů pro muže v Evropě. Do ČR zavítají nejlepší kontinentální týmy Evropy.
Předpokládaný čas průjezdu pelotonu mezinárodního cyklistického závodu obcí Komárov je
v neděli 18. srpna 2019 v čase 14:10 - 14:21 hod.

•

Anketa

Vážení občané, Mikroregion Šternbersko nabízí svým členským obcím zapojení do projektu
„Doplnění sběru separovaných odpadů v obcích Mikroregionu Šternbersko“. Obec
Komárov mám možnost při poměru dotace 85 % dotace a 15 % vlastní zdroje (obec) získat
např. nádoby pro domácnosti na plasty, papír nebo bioodpad o objemu 120 litrů nebo 240
litrů. Pořízení nádoby by bylo zdarma a po pěti letech přechází do vlastnictví občana obce.
Pokud máte zájem o tyto nádoby, prosíme o předání anketního lístku do schránky OÚ
Komárov nebo do obchodu k paní Martinkové, a to nejpozději do pátku 23. srpna 2019 !!!
Prosíme o vaši zpětnou vazbu vyplněním této ankety, děkujeme.

