Vážení občané, vyslechněte prosím hlášení místního rozhlasu
ze dne 30. 8. 2019:

•

Diskuzní odpoledne

Zastupitelstvo obce Komárov zve občany na "diskuzní odpoledne" k připravovanému
projektu "Společná stezka pro chodce a cyklisty Komárov - Mladějovice".
Jednání se uskuteční ve středu 4. 9. 2019 od 17:00 hodin v prostorách horního sálu KD
Komárov.
Program: Představení projektu panem Ing. Hvoreckým, projektantem stezky, dotazy
občanů a následná diskuze. Všichni jste srdečně zváni. Občerstvení zajištěno.

•

Pozvánka na VZZO

Obecní úřad Komárov vás zve ve středu dne 4. 9. 2019 na veřejné zasedání
Zastupitelstva obce Komárov. Místo konání – horní sál KD, Komárov 207. Začátek
v 18:00 hodin. Na veřejné zasedání jsou zváni všichni občané.

•

Obecní veselice v Babicích

Obec Babice ve spolupráci s místními spolky vás zve na OBECNÍ VESELICI 2019, která
se bude konat v sobotu 31. srpna 2019 od 15:00 hodin na hřišti TJ Sokol Babice.
Viz plakátek

•

Výstava drobného zvířectva

Český svaz chovatelů ZO Šternberk pořádá ve dnech 31. 8. – 1. 9. 2019 TRADIČNÍ
VÝSTAVU králíků, drůbeže, holubů, exotů, terarijních a hospodářských zvířat ve Lhotě.
Místo konání: areál chovatelů na ulici Lhotská ve Šternberku
Program: Sobota 31. 8. – KOLO ŠTĚSTÍ, Neděle 1. 9. v 15.00 TOMBOLA O ŽIVÁ
ZVÍŘATA A SPOUSTU DALŠÍCH CEN
Oba dny se můžete těšit na KOLO ŠTĚSTÍ, expozici OVCÍ a KOZ, PONÍKA a bohaté
OBČERSTVENÍ (KÝTA NA ROŽNI, pečené MAKRELY a další dobroty). Vstupné 30 Kč,
děti do 15 let zdarma.

•

ČOV

VHS Sitka s.r.o. Šternberk ve spolupráci s Obcemi Řídeč - Komárov - Mladějovice Vás
zvou na den otevřených dveří na čističku odpadních vod Mladějovice ve dne 7. 9. 2019
(sobota) v době od 9:00 - 11:00 hodin. Komentovanou prohlídkou bude provázet
vedoucí pan Antonín Šnajdr.

•

Nabízené služby v Komárově

Mobilní pedikúra MARUŠKA – nabízené služby v rámci pedikúry: NAPŘ. protiplísňová
lázeň, odstranění tvrdé zrohovatělé kůže, úprava a modeláž, peeling a masáž nohou,
ošetření a lakování běžnými i gelovými laky. Tuto službu Vám nově nabízí v Komárově
paní Maria Kuželová, Komárov 203. Objednávky přijímá po předchozí telefonické
domluvě. Kontakt: +420 737 835 695

