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Vážení občané,
ani
ni jsme se nenadáli a Vánoční svátky jsou za námi, stejně tak jako celý loňský rok. Asi
nejsem sám, který má pocit, že čas ubíhá
ubíhá s přibývajícím věkem stále rychlejšími, téměř
mílovými kroky. Naštěstí je to asi jedna z mála spravedlností, kterou pociťujeme
pociťuje
všichni
stejně a nelze se jí vyhnout a obelstít. Na rozdíl od kauz a událostí, které se řeší
ře ve vysokých
sférách politiky a kterých jsme svědky díky sdělovacím prostředkům.
prostře
Každý nový rok přináší pro každého z nás také nové příležitosti, plány a cíle. V roce
2014 tomu jistě nebude jinak.
To platí i pro projekty,
projekty, které plánujeme v naší obci. V letošním roce chceme
administrativně dokončit již rozpracované projekty, jako
jako je pořízení nového rozhlasu v rámci
„Protipovodňových
ových opatření v obci Komárno“ a nového posilového zdroje pitné vody. V běhu
je také podání žádosti o dotace na pořízení kompostérů do domácností a ošetření
o
lipové aleje
v Komárně.
Jsou připraveny projekty na opravu fasády kulturního domu, na opravu izolace stěn
místní kaple a ve spolupráci s hasiči plánujeme pořízení věžních hodin na hasičskou
hasičsk
zbrojnici. Podmínkou realizace těchto
těchto projektů je získání dotací, o jejichž přidělení
přiděle se budeme
nadále snažit. Každého z nás v letošním roce jistě ovlivní plánovaná rekonstrukce hlavní cesty
přes obec, oprava
rava chodníků a mostu přes Juhyni.
Juhyni Komplikace dopravního omezení,
omezení které
sebou přinese její realizace, pravděpodobně postihnou každého. Tyto nepříjemnosti jistě s
pochopením překonáme a zvládneme. Výsledek
Výsledek této stavby přispěje k lepšímu stavu
komunikací a celkovému vzhledu obce.
obce
V letošním roce budeme mít opět příležitost ovlivnit dění ve společnosti a kolem nás.
nás
Čekají nás doplňující volby zástupců do Evropské unie a komunální
komunální volby. Jsem přesvědčen,
že využijete svého
ého základního občanského práva, a to práva volit, a budete mít šťastnou
šť
ruku
při výběru
ýběru kandidátů do jednotlivých institucí.
Vážení spoluobčané,
bčané, přeji Vám, aby jste
js rok 2014 prožili podle svého přání a co
nejlépe. K tomu je potřeba popřát hodně, štěstí, spokojenosti a zdraví, kterého není nikdy
dost.
=Milan
Milan Šindelek, starosta obce=
obce
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OBCI…

Díky finanční podpoře z pracovního úřadu na pokrytí mzdových nákladů mohla obec
zaměstnat od 1. dubna loňského roku pět pracovníků, kteří se zaměřili na údržbu a úklid
veřejných prostor obce, budov a obecního lesa.
Kromě úklidu obce tito pracovníci prováděli další nezbytné práce. Prováděli opravy
nerovnosti chodníků a obrub, pracovali na zřízení sociálního zařízení pro potřeby
zaměstnanců obce, obnovovali ochranné nátěry na obecním majetku, s použitím dlaždic
z chodníků opravili podlahy v suterénu kulturního domu a jiné. Největší kus práce ale odvedli
v obecním lese. Kromě vysekávání trávy v novém lesním porostu, ochranných nátěrech
a postřicích stromků prováděli úklid lesa po nucené těžbě dřeva.
V loňském roce jsme nepočítali s větší těžbou dřeva v obecním lese. Silný vítr na
začátku roku však způsobil v Mokráči velký vývrat stromů o rozloze větším než 0,5 ha, který
jsme byli nuceni zlikvidovat. V letních měsících přišla další „pohroma“ na jehličnaté stromy.
Průběh léta svědčil velmi škůdci stromů – kůrovci. Věřte, že s těžkým srdcem jsme museli
pokácet poměrně mladé smrky lesíka za 1. splavem, to samé platí o Remízku pod splavem
Petrážkou. Aby toho nebylo málo, kůrovec napadl i smrky v Mokráči. Jediná ochrana proti
tomuto škůdci je rychlá likvidace napadených stromů. Tyto práce však představují náklady,
které pravděpodobně nepokryjí zisk z prodeje dřeva. Abychom zmírnili dopady těchto škod,
bude nutné v jarních měsících provést zalesnění vykácených pozemků.

ODPADY
Na úvod bychom chtěli poděkovat všem občanům, kteří v loňském roce 2013 třídili
odpad do připravených kontejnerů a využívali vyhrazených míst k ukládání biologického
odpadu. Ovšem i tak se po obci objevuje odpad na místech, kde by být neměl. Proto bychom
Vás rádi i touto cestou poprosili, abyste si našli chvíli vašeho drahocenného času a pomohli
správným nakládáním s odpady ke zlepšení vzhledu prostředí a okolí naší obce. Na základě
rozhodnutí obecního zastupitelstva jsme podali žádost o dotaci z operačního programu
životního prostředí na pořízení kompostérů. Pokud tento projekt bude schválen, obdrží každá
domácnost v jarních měsících plastový kompostér. Budou také pořízeny 2 ks elektrických
štěpkovačů pro potřeby občanů.
Způsoby likvidace odpadů v Komárně:
•
•
•
•
•
•
•
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Tříděný odpad (plasty, sklo, papír) – kontejnery na tříděný odpad
Komunální odpad (popelnice) – svoz každý lichý pátek
Sběr nebezpečného odpadu – 1x ročně (bude vyhlášeno rozhlasem)
Zpětný odběr a recyklace osvětlovacího zařízení (žárovky, výbojky, úsporné žárovky,
drobné elektrospotřebiče, mobilní telefony atd.) – sběrný box v chodbě OÚ
Odběr a recyklace baterií – sběrný box na baterie v chodbě OÚ
Zahradní odpad (větve, keře) – cedulemi označené místo za požární nádrží
Biologicky rozložitelný odpad (tráva, seno) – silážní jámy v areálu ZD v Komárně

ZDARMA vydává OÚ Komárno
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INVESTIČNÍ ZÁMĚRY OBCE NA ROK 2014
Oprava silnice II/150
Minulé roky se nesly ve znamení intenzivních příprav na plánovanou opravu hlavní
silnice II/150 přes obec souběžně s opravou chodníků a místních
stních komunikací kolem silnice,
silnice
která je plánovaná na letošní rok 2014. Ředitelství silnic Zlínského kraje bude investorem
opravy hlavní silnice II/150, dále jsou plánovány opravy mostů přes říčku Juhyni a mlýnský
náhon. Obec bude investorem oprav chodníků,
chodníků, napojení místních komunikací na hlavní
silnici a vybudování odstavného parkoviště u hřbitova.
Na tuto stavbu jsou již vydána stavební povolení. O termínech a dodavatelích stavby
ještě není rozhodnuto. Na jaře proběhnou výběrová řízení na dodavatele stavebních
st
prací. Po
skončení výběrového řízení bude znám i přesný termín zahájení stavby. Plánované ukončení
stavebních prací je do konce roku 2014.
V současné době bohužel obec nemá zcela zajištěny finanční prostředky v rámci rozpočtu na
celou akci, proto se hledají potřebné dotační tituly na pokrytí jednotlivých částí stavby.
O termínech stavby budete včas informovaní.
Protipovodňové opatření obce Komárno
V loňském roce byla zahájena realizace projektu „protipovodňové opatření obce
Komárno“. První etapa tohoto projektu byla již ukončena a to instalací nového bezdrátového
rozhlasu, který je přímo napojen na integrovaný záchranný systém ve Zlíně.
Zlíně Zároveň byl
nainstalován
instalován i srážkoměr, který je napojen na varovný systém protipovodňových opatření.
Náklady na první etapu projektu byly 1 109 201 Kč. Dotace ze Státního fondu životního
prostředí a Evropského fondu soudržnosti činila v součtu 991 995,30 Kč,
Kč spoluúčast obce
117 205,70 Kč. V letošním roce je plánováno dokončení celého projektu pořízením
digitálního povodňového plánu obce Komárna.

POSILOVÝ ZDROJ VODY PRO OBEC KOMÁRNO
V měsíci

prosinci

provedla

specializovaná

firma

průzkumný hydrogeologický hloubkový vrt na louce mezi
Komárníkem a dálnicí. Hydrogeologický vrt je hluboký cca 80
metrů a v současné době probíhají čerpací zkoušky k zjištění
vydatnosti zdroje a měření průtoku.
V lednu provede firma ALTEC rovněž kvalitativní
rozbory vzorků vody. Pokud bude voda z vrtu splňovat všechny
kvalitativní a množstevní hodnoty, bude v budoucnu provedeno
napojení vrtu na síť obecního vodovodu.
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KULTURA
Vážení spoluobčané,
v krátkosti Vám připomenu akce, které proběhly v loňském roce. Začneme v měsíci
květnu, kdy se nám za pomoci spolků a občanů podařilo
podařilo postavit májku. Při kácení májky se
děti zabavily připravenými hrami a na závěr si na parku opekli špekáčky na ohni. V červenci
jsme oslavili svátky Cyrila a Metoděje tradičními hody. Zahájené byly mši svatou před místní
kaplí.. Za pomoci SDH Komárno bylo
před

kulturním

domem

připraveno

posezení a občerstvení za hudebního
doprovodu dechové hudby z Valašského
Meziříčí. Ve večerních hodinách hasiči
ukončili pouť tradiční hodovou zábavou
před

kulturním

domem

pod

širým

nebem.
V měsíci

listopadu

uspořádala

obec tradiční setkání seniorů. Program setkání oživilo vystoupení valašského souboru „Malá
Rusava“ za hudebního doprovodu dětské cimbálové muziky pod vedením Radka Cahlíka.
V průběhu příjemného posezení přítomní zhlédli
z
dokument událostí z naší obce a opět si
zasoutěžili o „nejhezčí jablko“,
jablko“, které se urodilo na zahrádce pana Františka Škařupy. Celé
odpoledne nám zpříjemňovali hudbou k poslechu, ale i k tanci „podhostýnští
podhostýnští heligonkáři“.
heligonkáři
Děkuji všem, kteří jste s námi strávili krátké
krátké odpoledne, a zvu Vás všechny na příští setkání.
K zimní atmosféře a vánočnímu
času nám chyběla snad jen sněhová
nadílka, ale i letos se nám podařilo
rozsvítit vánoční strom a občerstvit Vás
připraveným svařeným vínem a punčem,
punčem
nechyběl ani krásný ohňostroj.
ohňo
Při této
příležitosti navštívil místní děti sv.
Mikuláš v doprovodu andělů a čertů.
Po všeobecném shonu, který zasáhne
snad každého člověka o vánočních svátcích, jsme si mohli jít odpočinout na vánoční koncert.
O krásný hudební zážitek se postarala cimbálová muzika „Bukovinka“ z Bystřice p. Hostýnem
s hostem „Kašavskou gajdošskou muzikou“. V průběhu roku jsme stejně jako v letech
předchozích navštěvovali naše jubilanty.
Na závěr Vám chci jen popřát, ať nás v již započatém novém roce 2014 štěstěna a zdraví
neopouští.
=Olga Oravová=
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SDH KOMÁRNO „VŽDY VE STŘEHU A PŘIPRAVENI“
Tak jako každý rok, tedy i v roce 2013, se místní hasičský sbor organizačně zapojil
a uspořádal, ale také zúčastnil několika akcí. První kulturní záležitost, která rozproudila
povánoční život v Komárně, bylo již tradiční vodění medvěda, na kterém se hasiči podíleli
společně s místním fotbalovým klubem. Pod záštitou hasičů, ve stejném měsíci, roztančil kulturní
dům Hasičský ples, následovaný dětským karnevalem.
V květnu naši obecc zpestřil máj, k jehož postavení hasičům vypomohli i ostatní místní
občané. Po postavení máje, následovalo 24. května 2013, více slavnostnější, jeho kácení, které
hasiči a obecní úřad spojili s malou oslavou dětského dne.
V červenci proběhly již tradiční
oslavy svátku sv. Cyrila a Metoděje.
Hasiči zajistili technické zázemí pro
uskutečnění mše svaté u místní
kaple a také se postarali o dopolední
kulturní

program

dechové

hudby

za

doprovodu

před

kulturním

domem. Na tomto místě se ve
večerních hodinách pouť ukončila
u
hodovou zábavou.
V horkém srpnovém měsíci,
v noci 4. 8. 2013 požádal místní dobrovolné hasiče Záchranný Sbor Zlínského kraje o pomoc při
hledání osmiletého chlapce, který se ztratil z dětského tábora v Rajnochovicích. V nočních
hodinách, přibližně kolem 11 hodiny byl vyhlášen poplach. K hasičské zbrojnici se k výjezdu
dostavilo 12 hasičů a 1 dobrovolník z řad občanů. Akce se zúčastnilo asi 130 dobrovolných hasičů,
členové profesionálních záchranných sborů a Policie České republiky. Celá záchranná akce
a
trvala
až do ranních hodin, kdy byla úspěšně zakončena nalezením chlapce.
Během roku se naši hasiči předvedli nejen jako úspěšní organizátoři, ale také jako dobří
sportovci a to ve chvílích, kdy při soutěžích na domácí nebo cizí půdě bojovali o cenné vavříny.
V rámci výcviku zásahové jednotky, se naše družstva zúčastnila prvního kola okrskové soutěže,
která se konala v Rajnochovicích. Družstvo mužů zde obsadilo 4. místo a družstvo starších pánů
pak místo 1. Před výkonem, který předvedli na pohárové soutěži
s
v Policích, museli ostatní
účastníci soutěže jen smeknout a i odtud si naše hasičské hvězdy domů odvážely prvenství, 3.
místo pak vybojovali na pohárové soutěži, která se konala v Choryni.
Letošní soutěž ,,O Komárenského Žabáka“ velice ztížila nepřízeň
nepřízeň počasí, kdy do poslední chvíle
nebylo
lo jasné, zda soutěž uspořádat nebo ji zrušit. Po rozhodnutí soutěž přece jen zahájit, se tento
rok na místní hřiště sjelo rekordních 11 družstev. I v takto hojné sestavě obsadilo Komárenské
družstvo A 3. místo
o a družstvo B pak místo 5.
Na závěr by Vám všem chtěl Sbor dobrovolných hasičů Komárno popřát mnoho štěstí
a úspěchů v roce 2014 a pozvat Vás na akce, které se pomalu, ale jistě
jistě již teď začínají připravovat.
=Lenka Škařupová=
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FK KOMÁRNO – OSÍČKO PO PODZIMU OPĚT DRUHÉ
Okresní fotbalová soutěž je v zimní přestávce a naši fotbalisté
opět okupují mety nejvyšší. První půle sezóny 2013/2014 dopadla
pro místní FK skvěle. Mužstvo FK Komárno – Osíčko bude vstupovat
do úvodu jarní sezóny z druhého místa, což není pro poměrů znalé
žádným velkým překvapením, jelikož si naši hráči za posledních
několik let již zvykli, že se jim říká „opět druzí“.
Obnovenou novinkou, kterou zkoušel, k nelibosti mnoha klubů, okresní fotbalový svaz
zavést již v minulosti a zavedl ji
j i v letošním roce je rozdělení účastníků do 3 skupin. V naší
skupině tak najdeme geograficky nepříliš vzdálené mužstva, ovšem o to větší náboj vzájemné
souboje mají. Nejbližším našim sousedem jsou Rajnochovice, se kterými jsme na podzim
prohráli na jejich
h hřišti 3:0, a byla to vůbec jediná porážka našich barev na podzim.
Ve 12 podzimních utkání uhrálo FK Komárno – Osíčko 27 bodů za 8 výher a 3 remízy
a pouze jedinou zmíněnou porážku. FK Komárno – Osíčko se na podzim nesmazatelně
zapsalo do almanachu kroměřížského okresu rekordem
sérií neprohraných zápasů v řadě na domácí půdě,
které i přes zimní přestávku nadále pokračuje. Zatím
se číslo neprohraných zápasů v řadě zastavilo na čísle
29 a tím patří Komárnu první místo v okresních
soutěžích v tomto století.
etí. Ke zdolání absolutního
rekordu okresu (všechny soutěže) je potřeba pokořit
metu 31 zápasů.
V 12 podzimních zápasech nastřílelo naše
mužstvo 49 branek a jen 19x inkasovalo. Nejvyšší
výhru naše mužstvo urvalo na domácí půdě proti
Prusinovicím (8:3), dvakrát
krát dokázali naši hráči
vstřelit 7 branek – v Kostelci (0:7) a doma v úvodním
zápase sezóny proti Zahnašovicím (7:0).
Jak je již zvykem v posledních letech, tak
nejnapínavější zápasy byly k vidění, jak na domácím
hřišti, tak venku proti Chvalčovu, kde oba
ob zápasy
skončily shodně vítězstvím Komárna 3:2.
Na pozici nejlepšího střelce přezimuje kapitán
týmu Jaroslav Žejdlík,, který si ve 12 zápasech
připsal 13 přesných střeleckých zásahů. Na druhém
místě je s 10
0 brankami Marek Hošťálek. Velkým
Velk
pozitivem probíhající
jící sezóny je, že mužstvo nespoléhá pouze na jednoho či dva střelce, ale že
se snaží všichni hráči podílet na střelecké produktivitě mužstva.
V nyní probíhající zimní přestávce se hráči snaží udržet v dobré kondici ať už
individuálně, nebo v podobě pátečních
pátečních fotbálků na umělé trávě ve Všechovicích. V rámci
zimní přípravy proběhne na konci měsíce února tradiční soustředění našich fotbalistů na
horské chatě ve Valašské Bystřici, kde budou hráči pilovat především fyzickou odolnost.
Velkou výhodou pro hráče určitě
rčitě bude zimní turnaj na umělé trávě v Hranicích na Moravě,
kde jakožto účastník skupiny „SILVER“ postupně změří síly se sedmi celky z různých soutěží
z různých okresů. Turnaj začíná 2. února a končí v polovině měsíce března.
Ani v roce 2014 nebudou naši
naš fotbalisté zahálet. V měsíci únoru se zúčastní výše
zmíněného turnaje a soustředění, na jaře se opět naplno rozjede jarní část sezóny a na 5.
ročník tradičního turnaje v malé kopané „Komárno Open Cup“ se můžete těšit v červnu.
Děkujeme všem fanouškům, sponzorům
sp
a partnerům,
ům, za přízeň, kterou nám zachovali
zacho
a budeme se těšit na Vaši spolupráci a podporu i v letošním
m roce 2014. Více informací na
www.fkkomarno.cz
=Jaromír Gadas=
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KNIHOVNA
Každý rok uzavírá naše knihovna výsledky své práce formou
statistického výkazu. Co skrývají čísla a jaká je statistika za rok 2013?
•

v knihovním fondu máme 1955 svazků z toho 290 svazků je
zapůjčených z Knihovny Kroměřížska, které jsou 2 x ročně
obměňovány,
• v roce 2013 bylo zakoupeno obecním úřadem 50 nových knih,
• máme
áme 54 registrovaných čtenářů z toho je 12 čtenářů z řad mládeže do 15 let,
• knihovnu
nihovnu navštívilo 427 čtenářů, kteří si zapůjčili 838 knih,
• internet využilo 80 návštěvníků.
Knihy, které nejsou k dispozici, obstaráváme pro své čtenáře z ostatních knihoven pomocí
tzv. meziknihovní výpůjční služby.
Na Vaši návštěvu se těší knihovník

POVOLENKY NA SVATÝ HOSTÝN
Od 1. 1. 2014 dochází ke změně vydávání povolenek k výjezdu na Svatý Hostýn.
Povolenky bude vydávat pouze Městská policie v Bystřici pod Hostýnem do vyčerpání
denního limitu. Povolenky se vydávají denně v době od 06:00 do 18:00 hodin a nevrací se.
Obecní úřad ve Chvalčově již nebude žádné jednorázové povolenky vyřizovat. Celoroční
povolenky pro rok 2014 zůstávají v platnosti se stejným režimem jako v předcházejícím
období.

OCHRANA SPOTŘEBITELŮ
Každý z občanů se dnes a denně ocitá v roli spotřebitelů a mnohdy
se setkávají s nejrůznějšími úskalími. Největší riziko na spotřebitele
číhá např. na předváděcích akcích a při podomním či pouličním
prodeji.. Při takových, ale i v mnoha jiných situacích je důležité znát své
práva a povinnosti a vědět, na koho se obrátit pro radu. Společnost DD
TEST proto nabízí bezplatně všem občanům:
•
•
•
•
•

poradenství v oblasti spotřebitelského práva na tel. 299 149 009 (prac. dny 9-17 hod.),
průběžné informování o nejaktuálnějších spotřebitelských problémech a tématech,
možnost řešení sporů mezi
mez spotřebiteli a podnikateli prostřednictvím nové služby
VašeStížnosti.cz na portálu www.vasestiznosti.cz,
populární tištěnou brožuru „Jak nespadnout do pasti“ zaměřenou na předváděcí akce
a podomní prodej a další publikace v tištěné podobě o důležitých spotřebitelských
tématech (nákupy na internetu, cestování, peníze, koupě ojetého vozu atd.),
a
samolepku „Nevhazujte reklamu“ na schránky určenou k volné distribuci.
distribuci

ROZPIS VÝKUPU KŮŽÍ A KOŽEK V

ROCE 2014 – FA. WERRA SKIN

Výkup kůží a kožek bude probíhat vždy v uvedený termín a čas před hasičskou
zbrojnicí. Termín je sobota, 1x za 14 dní.
dní Případné
ípadné změny času, nebo termínu budou včas
oznámeny prostřednictvím rozhlasu. V tabulce jsou nejbližší termíny výkupu.
Datum
11. 1. 2014
25. 1. 2014
8. 2. 2014
22. 2. 2014
7

Čas
11:40
11:40
11:40
11:40
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CHARITA – TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Oblastní charita Bystřice
ystřice pod Hostýnem děkuje všem občanům obce Komárna, kteří
přispěli na „Tříkrálovou sbírku“, která se konala v sobotu 4. 1. 2014. Během sbírky se v naší
obci vybralo 10 496 Kč.

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY OBCE
Během měsíce ledna roku 2014 budou zprovozněny
zprovozněny nové internetové
stránky obce Komárno. Nové internetové stránky obce byly
plánovány již na druhou polovinu roku 2013, ovšem celou akci se
nakonec nepodařilo v loňském roce dotáhnout do úspěšného konce.
Nových internetových stránek se nakonec dočkáme až v roce letošním, kdy se během měsíce
ledna radikálně změní vzhled i obsah stránek. Budeme se snažit udržovat stránky přehledné,
neustále aktualizované a účelně obsáhlé.
A proto budeme velmi rádi, když se i Vy, občané Komárna, zapojíte do této akce
a budete
dete nám sdělovat, posílat nebo telefonovat vaše připomínky a nápady, jak obecní
internetové stránky ještě zlepšit.
Vaše připomínky a nápady můžete posílat na email: komarno@knet.cz

TRADIČNÍ VÝŠLAP NA KELČSKÝ JAVORNÍK
V sobotu 28. 12. 2013 si udělali občané obce tradiční vánoční výšlap na Kelčský
Javorník. Sraz účastníků byl v 8 hodin za kulturním domem. Trasa výšlapu vedla kolem
hotelu Zubříč, přes Holubovu chatu a poté na samotný Javorník. Cesta zpět vedla přes
Rajnochovice.
nochovice. Na vrcholu si účastníci připomněli místo, kde stávala stará dřevěná rozhledna,
a provedli zápis do knihy, jež je určena
pro návštěvníky vrcholu Javorníku.
Účastníci se již nyní těší, až si
budou

moci

prohlédnout
lédnout

krásnou

okolní krajinu z nové rozhledny,
hledny, kterou
kte
mají

v plánu

„Podhostýnského

postavit

obce

mikroregionu“.

Všichni pevně věří,
ěří, že rozhledna bude
stát už při dalším vánočním výšlapu.
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SEZNAM PŘIPRAVOVANÝCH KULTURNÍCH AKCÍ V
Datum
18. 1. 2014
15. 2. 2014
22. 2. 2014
Květen 2014
Červen 2014
Červenec 2014
Srpen 2014
Září 2014
Listopad 2014
Prosinec 2014

POPLATKY V

akce
Myslivecký ples
Hasičský ples
Dětský karneval
Sv. Florián ve Všechovicích a Hostýně
Stavění a kácení máje
Tradiční turnaj v malé kopané
Hodová zábava
Fotbalový zápas Ženatí : Svobodní
Komárenský krysák
Soutěž „O komárenského žabáka“
Setkání seniorů
Myslivecký hon
Rozsvícení vánočního stromku
Návštěva Mikuláše
Adventní koncert

ROCE 2014

pořadatel
Myslivecké sdružení Javorník
SDH Komárno
SDH Komárno
SDH Komárno
Obecní úřad Komárno
FK Komárno - Osíčko
SDH Komárno
FK Komárno – Osíčko
Sokol Komárno
SDH Komárno
Obecní úřad Komárno
Myslivecké sdružení Javorník
Obecní úřad Komárno
Obecní úřad Komárno
Obecní úřad Komárno

ROCE 2014

Poplatky za
popelnice
Poplatek za
psa
Vodné
Stočné

dospělý
děti do 6 let a studenti na internátech
za prvního psa
za každého dalšího psa
osoba / rok

350 Kč
200 Kč
40 Kč
60 Kč
20 Kč / m3
100 Kč

PŘIDĚLENÉ DOTACE
Z rozhodnutí MV-GŘ HZS ČR ze dne 30. 10. 2013 byly přiděleny neinvestiční finanční
prostředky na činnost SDH v Komárně z rozpočtu Zlínského kraje. Mimořádné finanční
prostředky byly přiděleny za uskutečnění zásahu SDH Komárna mimo území na základě
výzvy krajského operačního a informačního střediska HZS Zlínského kraje.
Výše přidělené finanční neinvestiční dotace je 25 000 Kč. Tyto prostředky byly
použity na věcné vybavení zásahové jednotky SDH.

RYCHLÉ INFORMACE
•
•
•
•
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ve středu 29. 1. 2014 v 8:00 hod. přijede p. Haluzová a bude pro občany provádět
pedikérské služby,
od 1. 1. 2014 došlo ke změně správce víceúčelového hřiště, novým správcem byl určen
Jaromír Gadas, tel. 608 460 766
v měsíci prosinci obdržela každá domácnost v obci Komárno kalendář
„Podhostýnského mikroregionu“ na rok 2014,
v letošním roce 2014 se budou uzavírat nové smlouvy na hrobová místa
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ODJEZDY VLAKŮ NA TRASE KOJETÍN – VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

11

ZDARMA vydává OÚ Komárno

Komárenský zpravodaj

leden 2014

ODJEZDY VLAKŮ NA TRASE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - KOJETÍN
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