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Vážení spoluobčané,
letošní rok se nám přehoupl do druhé poloviny, letní slunovrat je za námi a den se
začíná nenápadně zkracovat. To není žádná novina. Novinka je ale ta, že v Komárně je nás
o jednoho více – a to o vodníka u strouhy vedle hasičské zbrojnice. Na vysvětlenou jen
krátce, kde se u nás vzal. V rámci opravy hlavní silnice přes naši obec, prováděné v roce
2014 bylo nutno skácet 2 lípy v aleji. Zájem o dřevo měla Střední škola nábytkářská
z Bystřice pod Hostýnem pro sochařské sympozium, které každoročně organizuje. Tak
jsme se dohodli, že za poskytnuté dřevo nám škola zajistí sochu vodníka. Dlouho jsme
přemýšleli, kam ho umístníme. Rozhodnutí se urychlilo také díky přípravám obce v rámci
soutěže o Vesnici roku, do které jsme se přihlásili. Účastí v této soutěži, se podle mne
důstojně prezentovala obec, občané a spolky před hodnotící komisí a patří jim za to velký
dík. Byla to příležitost jak se zviditelnit v krajském měřítku, ale také jsme si udělali
„inventuru“ toho, co se v obci podařilo vybudovat a jak se společnými silami snažíme
obohatit náš společenský život. Když to vezmu zpětně, byla to příjemná záležitost.
V letošním roce nás čeká ještě jedna slavnostní událost. Celá republika v letošním
roce slaví 100 let vzniku samostatného Československa. Na zastupitelstvu obce jsme se
rozhodli, že se k těmto oslavám připojíme i my v Komárně.
Vítanou a vhodnou příležitostí jak důstojně oslavit toto výročí bylo rozhodnutí
pořídit do věžičky hasičské zbrojnice nový zvon. Bohužel se nám nedochovala žádná
fotografie původního zvonu, který byl za II. světové války Němci zabaven. Obecní
zastupitelstvo rozhodlo o pořízení nového zvonu od firmy ZVONOTEC za cenu 105 000 Kč.
Po odsouhlasení návrhu názvu zvonu, výzdoby, velikosti se ihned rozběhla jeho výroba.
Zástupci obce měli také příležitost být přítomni odlévání zvonu, které proběhlo v polském
Přemyšli. Zvon už je tedy odlitý, a v současné době na něm probíhají dokončovací práce
v sídle firmy ZVONOTEC v Havířově. Abychom mohli pořízení zvonu financovat, bylo
rozhodnuto OZ o vyhlášení sbírky na tento zvon. Jsme přesvědčeni, že se najde mnoho lidí,
pro které bude osobní ctí přispět na něco tak významného pro obec, jako je pořízení zvonu,
jako symbolu, který vždy hlásal a bude nadále hlásat dobré a smutné zprávy.
Podařilo se vyjednat zapůjčení zvonu ještě před dokončením, zvon tedy bude
vystaven 5. července u kaple při slavnostní mši a před KD při koncertu dechové hudby.
U vystaveného zvonu bude připravena pokladnička pro sbírku na pořízení zvonu. Tato
pokladnička je také na obecním úřadě, proto můžete kdykoli v úřední hodiny přispět na
tuto sbírku. Finanční dary lze také zasílat na bankovní účet č. 115-5831620297/0100.
Na závěr Vás tedy všechny zvu na letošní pouť ve čtvrtek 5. července. Doufám, že nám
počasí vydrží. Přeji Vám příjemně prožité léto.
=Milan Šindelek, starosta obce=
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ZLATÁ CIHLA PRO KOMÁRNO V

SOUTĚŽI

VESNICE ROKU 2018

Naše obec se v letošním roce přihlásila do krajské soutěže Vesnice roku. V rámci
zlínského kraje se této soutěže účastnilo 12 obcí a krajská hodnotící komise měla na každou
obec vymezeno po dvou hodinách, ve kterých se obce měly příležitost co nejlépe
prezentovat. Původně se nám zdálo, že času bude dost, ale připravený program byl nabitý
celou dobu návštěvy a my jsme chtěli komisi ukázat zajímavá místa naší vesnice. Každá
zastávka v obci měla přesně vymezený čas, který se musel dodržet. Po oficiálním přivítání
komise před Obecním úřadem se rozběhl kolotoč aktivit, který měl obec představit v tom
nejlepším světle.
Jako první byla na programu powerpointová prezentace obce, při které se komise
postupně
dozvěděla
několik
informací
o historii obce, o jejím
vývoji
a
významných
událostech,
které
ovlivňovaly rozvoj a chod
naší vesnice.
Součástí
prezentace
byly
také
informace
o
základní
infrastruktuře obce, probrala se péče o zeleň a přírodu a způsob obhospodařování
zemědělských a lesních pozemků, nechyběl ani výčet realizovaných dotačních titulů
a připravovaných záměrů obce. V poslední části prezentace se hodnotící komise seznámila
se společenským, kulturním a sportovním životem v naší obci. Hodnotící komise byla sama
překvapena, že v tak malé obci se daří vést bohatý kulturní a společenský život a jak
dokážeme do kulturní dění zapojit i děti. Konec prezentace patřil krátkému představení
našich spolků, podrobnější informace o své činnosti měly jednotlivé spolky připraveny v
kulturním domě.
Následně se ujala slova knihovnice p. Rohanová, která měla rovněž připravenou
krátkou prezentaci, ve které představila
devítičlenné komisi naši knihovnu. V prezentaci
nechyběly fotografie a stručný popis knihovnou
pořádaných společenských akcí zaměřených
zejména na děti. Poté se komise přesunula na
krátkou návštěvu naší knihovny, která se
nedávno přestěhovala do větších prostor v patře
obecního úřadu. Další kroky komise již vedly „do
terénu“. První úsměvy na rtech komise byly již
před obecním úřadem, kde jim byl představen
netypický dopravní prostředek – golfové autíčko
s úpravou v podobě divadelních sedaček
připevněných na přívěsném vozíku. První
zastávkou na cestě po krásách naší vesnice bylo
stavidlo u požární nádrže, kde hodnotitele
přivítal vodník v podání J. Vaculíka. Po jeho
vtipném monologu následovala prohlídka malé vodní elektrárny v domě pana Vybíralíka.
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Po krátké exkurzi nasedla komise na naše „alegorické“ vozy a vyrazilo se k místní
kapli. Zde měla krátkou prezentaci o historii a zajímavostech naší dominanty obce
připravenou I. Šindelková a následně si hodnotitelé naši kapli prohlédli i zevnitř. Po
prohlídce následoval krátký přesun na místní hřbitov, kde mohli všichni přítomní
zhodnotit výsledek v loňském roce realizované opravy hřbitovní zdi a celkový vzhled
hřbitovního areálu. Další zastávka dvouhodinové návštěvy byla u domu rodiny Měsícových,
kde si komise prohlédla zdařilou opravu a rekonstrukci fasády této historické budovy.
Cesta přítomných dále směřovala na místní fotbalové hřiště, kde se zaparkovaly vozy
a proběhla prohlídka areálu, víceúčelového a dětského hřiště. Někteří členové komise si
vyzkoušeli herní prvky na dětském hřišti a pokračovalo se nedaleko k hasičské základně,
kde již bylo připraveno družstvo našich mladých hasičů, kteří předvedli ukázku hasičského
útoku. Nutno dodat, že se mladým hasičům útok povedl na výbornou. Čas určený pro
prezentaci obce se přehoupl do druhé poloviny a další ukázku činnosti v Komárně
předvedla dvojice D. Brumovský a L. Oravová z JK Jiří Orava - Komárno, kteří ukázali
závody vozatajských spřežení.
Po jejich vystoupení zamířila komise na golfové hřiště. Zde jim majitel golfového
klubu S. Mikuláštík vysvětlil pravidla golfového sportu a nechyběla ani ukázka odpalu
míčku. Po krátkém představení usedli komisaři na povozy a odjeli na krátkou projížďku po
přírodním areálu hřiště. Posledním zastavením komise byla návštěva kulturního domu,
kde měly své prezentace pěkně nachystány jednotlivé spolky.
Nechyběly zde trofeje od myslivců, poháry od fotbalistů, stolních tenistů a hasičů ani
kokardy od jezdeckého klubu. Na kulturním domě měly místní ženy připravenou ukázku
vyplétání sedáků židlí, které komisi prezentovaly svoji zručnost a připomněly tak dřívější
využití kulturního domu jako filiálku firmy TON. V parném letním počasí bylo pro příchozí
připraveno drobné občerstvení, které komisi jistě přišlo vhod. Zhruba ve 20 minutách, kdy
si členové komise prohlédli prezentace spolků, dále pak všech vydání obecních a školních
kronik a záměrů obce. Pohovořili též se zástupci spolků a pomalu nám uplynula doba,
která byla na tuto soutěž vyměřena a tak nastal čas loučení. Před odchodem obdržela
hodnotící komise od obce malou pozornost a s přáním hezkého dne jsme se postupně
rozloučili a jejich cesta poté pokračovala na další návštěvu do sousední obce Osíčka.
Naše obec obdržela ocenění a diplom
„Zlatá cihla“ v kategorii A za revitalizaci
hřbitovního areálu. Vítězem krajského kola
soutěže Vesnice roku 2018 se stala obec Dolní
Němčí z okresu Uherské Hradiště, která
obdržela Zlatou stuhu. Zelenou stuhu za péči o
zeleň a životní prostředí získala obec
Velehrad, bílou stuhu za činnost mládeže
Ratiboř a oranžovou stuhu za spolupráci obce
se zemědělským subjektem obec Neubuz.
Chtěl bych touto cestou poděkovat
všem zastupitelům, dobrovolníkům, dětem,
občanům a spolkům, kteří se jakoukoliv
formou podíleli na přípravách a samotném průběhu soutěže. Vaše pomoc tak přispěla ke
zviditelnění Komárna v soutěži Vesnice roku.
=Milan Šindelek, starosta obce=
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DOBRÝ DOJEM ZE SEZÓNY SEBRALO POKAŽENÉ JARO
Druhá sezóna v okresním přeboru se nám hodnotí
rozporuplně. Podzimní část nebyla z naší strany vůbec špatná a již
před sezónou jsme se chtěli pohybovat v horních patrech tabulky.
Což se nám do zimy podařilo. Vstup do jarní části se celkem povedl,
ovšem potom přišla herní krize a výkonnostní deka.
Jaro jsme začali výborně, když jsme z prvních třech zápasů vytěžili 8 bodů z 9
možných. Potom však přišla vysoká porážka od Zdounek a od té doby jsme sice vybojovali
nějaké ty body, ovšem herně to nebylo ideální. Vyhrát se nám podařilo pouze s trápícím se
Mrlínkem, na penalty v Kvasicích a v posledním kole s předposledním Chvalčovem.
Následkem herní a výsledkové krize byl postupný pád tabulkou až na 10. místo se ziskem
36 bodů a pozitivním skóre. Na jaře jsme se chtěli prezentovat ofenzivní hrou, ovšem byla
to z naší strany spíše křeč a v útoku jsme působili neškodným a bezzubým dojmem.
Pozitivně se dá letos hodnotit snad jen to, že jsme nemuseli řešit záchranářské boje.
Velkým přínosem pro náš tým byl
příchod Lukáše Machače, který patřil
k nejlepším hráčům soutěže, ovšem
škoda že svůj um a fotbalový talent
nemohl prodat ve všech zápasech. I tak
se stal naším nejlepším střelcem, když
vstřelil 12 branek. Druhým nejlepším
střelcem se stal Václav Kopečný s osmi
zásahy, na místě třetím Michal
Tvarůžka se sedmi brankami. Železným
mužem našeho týmu byl v letošní
sezóně kapitán Tomáš Majkus, který
nevynechal ani jediné utkání. Do nové sezóny jdeme s jasnými, avšak nijak přehnanými
cíli. Hrát atraktivní fotbal, stabilizovat hráčský kádr a umístit se v horní polovině tabulky.
Na konci června jsme znovu pořádali turnaj v malé kopané. Na našem domácím
hřišti v Komárně se konal IX. ročník turnaje v malé kopané Komárno Open Cup 2018.
Ideální fotbalové počasí přilákalo na turnaj pouze 9 mužstev. Po základní skupině
postoupili do vyřazovacích bojů čtyři nejlepší. Ve finále si to rozdali Alcoholics a 4 Fingers.
Na penalty poté zvítězili druzí jmenovaní a podruhé v historii opanovali celý turnaj.
Nejdelší trasu k nám na turnaj absolvovali znovu účastníci ze slovenského Bardejova, kteří
si v letošním ročníku odvezli 4. místo a dvě individuální ceny za nejlepšího střelce turnaje
a nejlepšího brankáře. Jsme rádi, že si v tom kvantu akcí, které jsou všude po okolí, najdou
lidé čas a přijedou se do Komárna sportovně vyžít.
Za pár dní nás čekají tradiční hody a s nimi spojený tradiční zápas mezi ženatými
pány a svobodnými mládenci, na který jste všichni srdečně zváni ve čtvrtek 5. července
od 14:00 hodin. Občerstvení bude zajištěno.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem sponzorům, partnerům a hlavně
fanouškům za přízeň po celou sezónu a budeme se s nimi těšit na shledanou v srpnu.
Termíny zápasů budou včas oznámeny po losovacím aktivu, který bude 13. července
v Hulíně na webových stránkách klubu www.fkkomarno.cz a na našem facebookovém
profilu. Víme jen to, že sezóna začne pohárem OFS Kroměříž venku proti Kyselovicím.
= Jaromír Gadas=
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PŘEDSTAVUJEME JK JIŘÍ ORAVA – KOMÁRNO
Málokdo z občanů Komárna ví, že v naší obci má
základnu jezdecký klub, který naši vesnici reprezentuje
v netradiční sportovní disciplíně, v závodech koňských spřežení.
Aktivita tohoto jezdeckého klubu není pouze v rámci regionu,
ale s výbornými výsledky reprezentují naši obec nejen
na celonárodní úrovni, ale i za hranicemi ČR.
O vznik jezdeckého klubu JK Jiří Orava – Komárno se
v roce 2013 zasloužil kočí Dominik Brumovský, který se tomuto sportu věnuje od svých
osmnácti let. Ke splnění jeho klukovského snu mu pomohla jeho přísedící a zároveň
nastavající žena Lucie Oravová. Zapomenout se nesmí ani na nejdůležitější článek tohoto
spřežení, koně Lotranda, původem českého teplokrevníka, který je velkým konkurentem
všem soupeřům.
„V současné době soutěžíme v kategorii jednospřeží, ale v brzké době plánujeme
pořízení dvou nových koní a nového kočáru, který bychom chtěli využít mimo jiné i na
obecních a veřejných akcích, nebo například povozit děti po okolí vesnice“.
Soutěže spřežení se jezdí buď na venkovních závodištích, nebo v zimním období ve
velkých halách, plně přizpůsobených jezdeckému sportu. Větší část závodního času
směřuje klub na zimní období, na které se již teď pilně připravují. Trať se skládá z parkuru,
který spočívá v průjezdu mezi kužely, na kterých jsou umístěny balónky – každý shod se
trestá penalizací 5 vteřin. Součástí tratě je následný tzv. maraton složený z průjezdů mezi
písmeny od A – F. Trať se jezdí dvoukolově na čas, kdy čas z každého kola se sčítá. Ovšem
ne vždy rozhoduje čas, neméně důležitá je preciznost celého spřežení.
PŘEHLED VOZATAJSKÝCH HALOVÝCH ZÁVODŮ 2017/2018
Datum

Místo

Kategorie

26. 12. 17

Mikulov

Hobby

27. 1. 18

Hradištsko

10. 2. 18

Název poháru

Umístění

1. kolo Moravského halového poháru

1. místo

CAN

1. kolo Zimního jezdeckého poháru

3. místo

Slatiňany

CAN

2. kolo Zimního jezdeckého poháru

2. místo

17. 2. 18

VFU Brno

Hobby

3. kolo Moravského halového poháru

1. místo

18. 2. 18

VFU Brno

CAN

3. kolo Zimního jezdeckého poháru

1. místo

24. 2. 18

Tlumačov

Hobby

4. kolo Moravského halového poháru

1. místo

25. 2. 18

Královice

CAN

4. kolo Zimního jezdeckého poháru

1. místo

4. 3. 18

Tlumačov

CAN

5. kolo Zimního jezdeckého poháru

2. místo

17. 3. 18

Trojanovice

Hobby

5. kolo Moravského halového poháru - FINÁLE

1. místo

25. 3. 18

Lysá n. Labem

CAN

7. kolo Zimního jezdeckého poháru - FINÁLE

1. místo

„Velké poděkování patří rodičům Jiřímu a Ireně Oravovým za poskytnutí
veškerého zázemí (ustájení, přeprava, čas, pomoc a trpělivost), bez kterého by nešlo
provozovat tento časově, a hlavně finančně náročný sport.
V brzké době bychom chtěli uspořádat vozatajské závody přímo zde, v Komárně
a touto nevšední sportovní akcí přiblížit občanům obce i širokému okolí krásu tohoto
jezdeckého sportu. Budeme rádi za Vaši hojnou účast a diváckou podporu.
V nejbližší době nás čekají závody v Dolní Lomné u polských hranic, které se konají
v sobotu 14. 7., kde bychom chtěli obhájit již čtvrté vítězství v této obci. Držte nám palce.“
=Dominik Brumovský a Lucie Oravová=
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SDH KOMÁRNO – MLADÍ HASIČI NEZAHÁLEJÍ
Jsou to přesně dva
dva roky, co se po dlouhé odmlce podařilo dát
dohromady soutěžní družstva mladých hasičů. Povedlo se složit
družstva dvě – mladších do 11 let a starších dětí do 15 let. Jelikož je
v každém družstvu přesně 7 dětí a žádný náhradník, tak ne vždy se
povede, aby se děti sešly komplet na soutěž obou družstev.
družste
První letošní soutěž jsme absolvovali ve Vítonicích, kde se 10. března
konal dvojboj mladých hasičů. Dvojboj se skládal ze dvou disciplín
a to ze štafety dvojic a uzlování. Naši hasiči se na své první takové soutěži umístili součtem
časů na 11. místě. Ve Vítonicích se konala rovněž okrsková soutěž mladých hasičů, kde se
dětem podařilo získat pohár v kategorii starších za 3. místo, v kategorii mladších pak místo
druhé. Na začátku června jsme
si cestu do Vítonic zopakovali
v rámci soutěže „O pohár
starostky
tky obce“. Mladší žáci
obsadili 9. místo. Po těchto
soutěžích se ukázal zub času na
našem vybavení – nevydržela to
jedna hadice a tak jsme zkusili
požádat obec Komárno o nákup
hadic nových. Zastupitelé nám
vyšli vstříc a nákupem nových
hadic nám udělali velko
lkou
radost, za což obci děkujeme.
Vyzkoušet nové hadice jsme si mohli na další soutěži v Ludslavicích, kde se starší
žáci umístili na 9. místě. Mladší žáci pak naposledy startovali na obsazené soutěži
v Sazovicích, kde v konkurenci 31 týmů obsadili 17. místo. Svůj um předvedli naši mladí
hasiči i při nevšední návštěvě hodnotící komise v rámci soutěže Vesnice roku 2018
Zlínského kraje, kdy komisi předvedli hasičský útok.
Stejně jako všechny jiné sporty, tak i tento sport, byť pro naše nejmenší je již na
vysoké
ysoké úrovni a časy dětí na tratích začínají kolem 14 vteřin a je těžké konkurovat již
zaběhnutým sborům. Mladí hasiči jsou na svém počátku a věřím, že díky pilnému tréninku
můžeme i my v budoucnu obsazovat medailové pozice. Tak jako spousta koníčků, tak
i hasičský sport je časově náročný a byl bych rád za nějaký nový impuls a zapálení nějakého
dalšího trenéra, který by mi s výcvikem našich dětí pomohl. Přeci jenom ve více lidech se to
lépe táhne. Přes prázdniny máme se soutěžemi volno a tak
tak bych chtěl všem
vše dětem popřát,
ať si užijí prázdniny a po prázdninách znovu nástup na startovní čáry.
=Miroslav Indruch, velitel mladých hasičů=
Nezaháleli ani naši dospělí hasiči, kteří
kteří byli od začátku nového roku v plném
zápřahu. Ve druhý den prezidentských voleb se konala
konala valná hromada SDH Komárno.
V rámci nové legislativy na svazu bylo nutné od svých stávajících členů posbírat fotky
a navést je do systému. Tato formalita se nám povedla tak napůl, ale věříme, že do konce
tohoto roku budeme mít fotky od všech našich členů.
členů. Na začátku února uspořádali hasiči
pro všechny občany obce sousedské posezení se zabíjačkou na kulturním domě, kde mohli
všichni přijít ochutnat zabíjačkové speciality, nebo jen tak posedět u hudby. Další akcí,
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která přispěla ke kulturnímu vyžití všech věkových kategorií, byl hasiči pořádaný tradiční
dětský karneval s bohatou tombolou a spoustou her a zábavy pro děti. Stejně jako
předcházející ročníky, tak i ten letošní se povedl náramně a děti odcházely domů šťastné
a příjemně unavené. Masopustní průvod se nám ani letos nepodařil zorganizovat, ale
věříme, že v nadcházejícím roce se do organizace této akce zapojí i ostatní spolky v obci
a společnými silami se nám podaří tuto krásnou tradici obnovit. Nechyběli jsme na
oslavách svátku sv. Floriana ve Všechovicích, stejně tak jsme přijali pozvání na oslavy
výroční vzniku SDH ve Vítonicích.
Ve Vítonicích se konalo, v rámci oslav výročí vzniku sboru, okrskové kolo hasičské
soutěže. Za náš dospělý sbor se soutěže zúčastnilo pouze družstvo mužů, které obsadilo 6.
místo. Jindy tradiční účastník okrskových soutěží, družstvo starých pánů, musel
zaskakovat právě v kategorii mužů.
V květnu jsme za pomoci ostatních spolků a občanů pomohli postavit máj, který se
pro změnu postavil na fotbalovém hřišti. Malé komplikace byly pouze při organizaci jeho
kácení. První pokus, přesně na Den dětí, zhatilo počasí. Naši hasiči tak namísto toho, aby
se věnovali dětem, pomáhali na dvou místech v naší obci s odstraňováním následků
bleskové povodně. O týden později už kácení máje nic nebránilo a v krásném pátečním
odpoledni se mohl uskutečnit i dětský den se spoustou her, zábavy a opékáním špekáčků.
Pevně věříme, že se už na podzim podaří získat nový hasičský dopravní automobil,
na který má obec přislíbenou dotaci z Ministerstva vnitra a z rozpočtu Zlínského kraje.
V letošním roce nás čeká významné výročí naší země. V rámci oslav vzniku
samostatného Československa bude na zvonici hasičské zbrojnice umístěn nový zvon, který
ponese jméno našeho patrona sv. Floriána. Ani při organizaci této slavnosti rozhodně
chybět nebudeme.
Na konci srpna bychom se chtěli zúčastnit dvou netradičních soutěží v hasičském
zápolení v Choryni a Policích. Během roku budeme pokračovat v nastolené tradici návštěv
našich členů při oslavách životních jubileí. V současné době jsou v plném proudu přípravy
na blížící se hody, na kterých se s námi hasiči určitě potkáte.
=Jaromír Gadas=
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PROGRAM HODŮ 2018 V KOMÁRNĚ – ČTVRTEK 5. 7.
9:00

BUDÍČEK DECHOVOU HUDBOU PŘED KD

9:30

SVÁTEČNÍ MŠE SVATÁ PŘED KAPLÍ

10:45

KONCERT DECHOVÉ HUDBY PŘED KD

14:00

ŽENATÍ : SVOBODNÍ (FOTBALOVÝ ZÁPAS)

20:00

HODOVÁ ZÁBAVA SE SKUPINOU GRADACE

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V ROCE 2018
Měsíc
Červenec
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Akce
Hodová zábava
Fotbalový zápas Ženatí : Svobodní
Tenisový turnaj ve čtyřhře
Oslavy 100 let vzniku samostatného státu
Drakiáda
Uspávání broučků
Setkání seniorů
Rozsvícení vánočního stromu s Mikulášem
Turnaj ve stolním tenisu

Pořadatel
SDH Komárno
FK Komárno-Osíčko
STK Komárno
Obec Komárno
Obecní knihovna Komárno
Obecní knihovna Komárno
Obec Komárno
Obec Komárno
STK Komárno

RYCHLÉ INFORMACE
Zapisování stavu elektroměrů
Pracovnice firmy EON bude v pondělí 9. července zapisovat stavy elektroměrů všech
dodavatelských firem. Prosíme občany, aby umožnili přístup k elektroměrům nebo
nechali stav zapsaný na viditelném místě.
Ordinace dětské lékařky
MUDr. Svobodová oznamuje, že poradna pro maminky s dětmi v měsících červen,
červenec a srpen 2018 v Komárně nebude.
Dovolená MUDr. Svobodové: 1.7.– 15.7. 2018 a 23. 7. – 31.7. 2018. V Bystřici p. H. ji
budou zastupovat MUDr. Vojtková a MUDr. Hülleová ve svých ordinačních
hodinách.
Svoz komunálního odpadu
Vyvážení popelnic od rodinných domů probíhá každý pátek v sudém týdnu.
Občané Komárna mohou zdarma odvést vyřazené elektrospotřebiče na dvůr
obecního úřadu.
Prodejna potravin
Obec se snaží řešit zrušení prodejny potravin. V současné době zajišťujeme nákup
základních potravin do tašky v úterý a pátek. Plánujeme také zřízení prodejny
v budově bývalé mateřské školky. Tento záměr obnáší nutné stavební úpravy
a provést novou kolaudaci budovy s vyřizováním nutných povolením.

POMOZTE NÁM OBOHATIT ZPRAVODAJ O ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY!
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Vaše náměty, příspěvky, zajímavosti a návrhy na články do příštího vydání
zpravodaje (prosinec) můžete posílat během roku na emailovou adresu
komarno@knet.cz, nebo osobně odevzdat v kanceláři obecního úřadu v Komárně.
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