Vážení občané, vyslechněte prosím hlášení místního rozhlasu
ze dne 4. 10. 2019:

•

Možnost čipování psů v Obci Komárov

Vážení občané,
s předstihem upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že podle zákona č. 166/1999
Sb. O veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů s účinností od 1. ledna 2020
musí být každý pes označen elektronickým čipem.
Podle již schválené novely veterinárního zákona je od 1.1.2020 chovatel povinen mít psa
označeného mikročipem, jediná výjimka jsou psi tetovaní před 1.7.2011. Psi neoznačení
budou považováni za neočkované proti vzteklině. Majitelé neoznačených psů se vystavují
riziku pokuty až 50 000 Kč.

Budete-li mít zájem, můžete se v průběhu podzimu nahlásit na OÚ v Komárově.
Čipování psů provede MVDr. Pavel Maňák. Cena za 1 čip je 450,- Kč. Čipování
psů proběhne před obecním úřadem a termín bude upřesněn.
•

Vánoce u Vildy – Hostinec na Rychtě

Zastavme se v tom ročním shonu a udělejme si Vánoce. Teď v říjnu!
Letos opět tradiční podzimní akce, která se koná tuto sobotu 5. 10. 2019 od 19 hodin
v Hostinci na Rychtě. Dáme si výbornou večeři, zazpíváme si (klidně i koledy) a možná přijde
i Ježíšek 😊Na Vánoce je většinou každý s rodinou, a přece je tu dost lidí, se kterými chceme
trávit slavnostní chvíle - byť s velkou dávkou recese a srandy. ZAPOJME SE VŠICHNI:
Vezměte s sebou jednohubky, chlebíčky, cukroví – zkrátka něco na zub :-)
Pojďme si to společně užít!!!

•

Domov seniorů Komárov

Domov seniorů Komárov Vás srdečně zve na Den otevřených dveří a oslavu svých 3. narozenin.

Akce se koná v úterý 8. října 2019 od 9:00 – 17:00 hodin.
Harmonogram dne:
Od 9:00 hodin bude DS otevřen pro veřejnost, 9:30 ukázka Canisterapie a veškeré prohlídky
Domova budou probíhat do 17:00 hodin.
Od 15:00 hodin se můžete těšit na slavnostní zahájení 3. narozenin s proslovem paní ředitelky a
rozkrojení narozeninového dortu. Dále vystoupí Čiperkové, mažoretky, proběhne ukázka
výcviku psů a 17:40 se vypustí balónky splněných přání.
Po celou dobu programu se můžete těšit na bohaté občerstvení kuchyně, projížďky na koních,
ochutnávku belgické čokolády a jako doprovod bude hrát skupina Trumf.

