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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
za dveřmi máme konec roku a většina z nás se k němu obrací s nadějí, že vánoční čas
prožije v klidu a pohodě s rodinou a dny volna využije k odpočinku. Doufám, že odpočinku se
dočká i příroda, a že si všichni naplno užijeme pravého zimního počasí, na jaké jsme byli
zvyklí z dřívějších let. Snad se toto přání alespoň částečně splní a v nadcházející zimě se
nevyplní prognózy o globálním oteplování.
Teď mne ale napadá, že s tím sněhem to příroda nemusí zase přehánět, protože od 1.
ledna nebude na obci zaměstnán žádný pracovník na úklid obce. K 31. 12. 2018 bude ukončen
dotační projekt od Úřadu práce na podporu zaměstnanosti v rámci veřejně prospěšných prací
a z tohoto důvodu skončí pracovní poměr dvou stávajících pracovníků. Naší snahou je
dlouhodobé maximální využití těchto dotací na mzdové náklady pracovníků obce. Proto
doufám, že se v jarních měsících podaří tuto podporu získat i pro další zaměstnance, bez
kterých si nedovedu představit zajištění údržby a úklidu obce, na které jsme si již všichni
zvykli a bereme ji jako samozřejmost.
I díky zaměstnancům obce se nám daří zajistit organizačně i další akce, které se v obci
konají. Letošní rok byl po této stránce mimořádný. Na jaře se naše obec přihlásila do soutěže
Vesnice roku. Podle reakcí hodnotící komise, které jsme za spoluúčasti spolků
a mnohých občanů představili naši obec a dění v ní velmi zdařile, se naše obec v rámci
Zlínského kraje výrazně zviditelnila. Svědčí o tom také udělení ocenění „Zlatá cihla“ za
zdařilou revitalizaci hřbitovního areálu.
V tomto slavnostním duchu jsme pokračovali pořízením nového zvonu do věže
hasičské zbrojnice. Tento zvon, který byl pojmenován podle patrona hasičů svatý Florián byl
veřejnosti představen již o pouti v Komárně. Ve veřejné sbírce, do které mohl přispět každý,
se na pořízení zvonu vybralo 89 354 Kč. Zbytek do celkové ceny, která činila 100 793 Kč
uhradila obec Komárno ze svého rozpočtu.
Slavnostní požehnání a zavěšení zvonu do zvonice hasičské zbrojnice proběhlo po
odsloužení mše svaté v místní kapli v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatného
Československa, které se u nás konaly v sobotu 29. září. Účastníci oslav se v průvodu poté
odebrali k uctění památky u pomníku padlých, v parku u památné lipové aleje proběhlo
zasazení lípy a oslavy pak dále pokračovaly posezením před kulturním domem za doprovodu
dechové hudby „Hraničáci“. Zpestřením odpoledního programu bylo vystoupení mažoretek
a výstava dobových předmětů, fotografií a kronik obce v sále KD. Příchozí si také mohli
prohlédnout výstavu zemědělské techniky, která byla umístěna na návsi.
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Stylovým ukončením kulturních akcí letošního roku byl jistě adventní koncert
hudebního souboru hry na ruční zvonky „Zvonky dobré zprávy“ z Kateřinic v místní kapli.
Podle pozitivních reakcí účastníků koncertu na netradiční a velmi zdařile vystoupení souboru
lze říct, že jsme byli svědky nevšedního vystoupení a z mého pohledu šlo o velmi silný
kulturní zážitek.
Při tomto krátkém poohlédnutí si myslím, že se všechny tyto obecní akce vydařily
a jejich organizační zajištění proběhlo úspěšně a bez problémů, a to i s velkým přispěním
hasičů, sportovců, myslivců a ostatních, kteří neváhali a přiložili ruku k dílu. Chtěl bych jim
za to vyslovit velký dík. Poděkování patří všem, kteří přispěli různými historickými předměty
a zemědělskými stroji do výstavy při oslavách na sklonku září. Na závěr je třeba také
poděkovat všem, kteří přispěli do sbírky na nový zvon.
Přeji Vám všem příjemně prožité svátky vánoční a mnoho zdraví a úspěchů do nového
roku 2019.
=Milan Šindelek, starosta obce=

ODPADY
V rubrice
týkající
se
odpadového
hospodaření naší obce bychom Vás chtěli
informovat o zastupitelstvem schválené nové
Obecně závazné vyhlášce obce č. 1/2018 o
místním
poplatku
za
provoz
systému
shromažďování,
sběru,
přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
na území obce Komárna. V této vyhlášce se pro
občany naší obce nic zásadního nemění, poplatek
za svoz komunálního odpadu na rok 2019
zůstává na 350 Kč na osobu a rok (dítě do 6 let a
studenti ubytovaní v místě studia 200 Kč/rok). Zastupitelstvo obce se rozhodlo zachovat tuto
cenu za likvidaci komunálního odpadu, přestože obec bude rozdíl mezi skutečnými náklady
na likvidaci nadále dotovat ze svého rozpočtu. Pro informaci za rok 2017 obec zaplatila za
likvidaci všech odpadů 146 078 Kč a od občanů se na poplatcích vybralo 98 730 Kč. Svoz
popelnic probíhá každý sudý týden v pátek.
Z těchto důvodů prosím všechny, aby se odpovědně postavili k třídění odpadů do
připravených kontejnerů a využívali vyhrazených míst k ukládání biologického odpadu.
V posledních letech rovněž stoupají i náklady na likvidaci bioodpadu, který občané vyvážejí
do určených prostor za požární nádrž. Do tohoto bioodpadu čas od času neukáznění občané
vyvážejí např. stavební odpad. V letošním roce jsme vyvezli 6 ks kontejnerů odpadu z těchto
prostor. Pokud je v kontejneru jen bioodpad, likvidace jednoho kontejneru s bioodpadem nás
všechny (peníze máme obecní, tedy nás všech) vychází na cca 2 800 Kč. Pokud je v tomto
kontejneru smíchám i jiný odpad např. střešní tašky a cihly, tak už se jedná o objemný odpad
a cena za likvidaci tohoto kontejneru nás stojí cca 6 200 Kč, a to už je rozdíl.
Dále apeluji na nutnost mačkání PET lahví, protože platíme za vývoz kontejnerů, nikoliv za
váhu kontejnerů. Odpovědný přístup k třídění odpadů pomáhá nejen přírodě, ale také našim
peněženkám. Abychom usnadnili třídění odpadů přímo v domácnostech, podařilo se nám
zajistit od firmy EKOKOM pro každou domácnost sadu tří tašek o objemu 40 litrů na tříděný
odpad. Taška žlutá je na plasty, barva zelená je na sklo a do modré tašky patří papír.
Zastupitelé obce rozhodli, že do každé domácnosti v Komárně bude v brzké době tato
sada tří tašek na třídění odpadu dodána zdarma. Pevně věříme, že tašky v domácnostech
budou přínosem a malým pomocníkem v třídění odpadu.
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INFORMACE PRO OBČANY POMOCÍ

SMS

Na posledním zasedání obecního zastupitelstva bylo rozhodnuto, že občané budou
informováni o dění v obci, stejně jako při hlášení v rozhlase, formou stručné informace
pomocí SMS do mobilních telefonů. Tato služba bude zkušebně zahájena od 1. 2. 2019.
Kdo z občanů bude mít o tuto službu zájem, sdělte nám prosím svoje telefonní číslo osobně
na obecním úřadě Komárno v úředních hodinách, nebo na emailovou adresu:
komarno@knet.cz.

REALIZOVANÉ INVESTICE
Mezi větší realizované akce v letošním roce můžeme zařadit vybudování místa
pasivního odpočinku za mostem přes Juhyni od ulice Chaloupky. Záměrem této akce bylo
úprava a zkulturnění nevzhledného zákoutí naší obce. Bylo zapotřebí vykácet různé náletové
dřeviny a provést nutné terénní úpravy k vybudování zázemí pro odpočinek občanů. V plánu
je postupné doplňování různých dřevěných prvků i pro aktivní využití celého prostoru.
Celkové náklady na tuto akci dosáhly částky 78 000 Kč, z toho byla poskytnuta dotace od
Ministerstva zemědělství ve výši 54 600 Kč.
Významnou investiční akcí je také pořízení nového dopravního automobilu pro
jednotku SDH Komárno. Stávající hasičský automobil je již 19 let starý a v posledních letech
se vyskytovaly problémy při každoroční technické kontrole, kterou musí zásahové automobily
projít bez závad. Proto se Obecní zastupitelstvo ve spolupráci s hasiči rozhodlo již v roce
2017, že v případě získání dotace bude pořízen nový hasičský dopravní automobil. Obec byla
úspěšná v získání dokonce dvou dotací. Z celkové pořizovací ceny automobilu v částce
969 572 Kč obec získala dotaci od Ministerstva vnitra 450 000 Kč a z rozpočtu Zlínského
kraje jsme získali 300 000 Kč. Obec Komárno uhradila ze svého rozpočtu za tento nový
hasičský automobil 219 572 Kč.

PLÁNOVANÉ INVESTICE
Na rok 2019 má obec zpracovanou projektovou dokumentaci na opravu topení
a zateplení stropu v kulturním domě. Připravujeme rovněž podklady k opravě místní
komunikace v Zárybníčí. Podmínkou realizace těchto záměrů je získání dotací, abychom
ulehčili obecnímu rozpočtu.
V současné době také vyhodnocujeme nabídku na projektovou přípravu napojení
průzkumného vrtu na obecní vodovod s vybudováním filtrační stanice ve vodojemu.
V nabídce je napojení vodovodu na stávající potrubí a druhá varianta je položení nového
potrubí od vrtu do vodárny.

OBCHOD V KOMÁRNĚ
Na posledním zasedání OZ jsem informoval zastupitele o výsledku ankety mezi
občany obce, zda si přejí zřízení prodejny potravin v Komárně. Z rozeslaných 100 ks
anketních lístků, kde se ptáme, zda si přejí prodejnu potravin či ne. Zpět na obec dorazilo 50
anketních lístků, ve kterých si občané přejí obchod a 12x jsme měli zápornou reakci.
Zastupitelstvem obce již bylo dříve rozhodnuto, že prodejna potravin se zřídí v jedné
třídě bývalé mateřské školy. V současné době obec požádala stavební úřad v Bystřici pod
Hostýnem o stavební povolení na úpravy budovy a ke změně užívání. V rámci stavebních
prací bude nutné vyměnit vchodové dveře, vybudovat sklad, doplnit topení, elektroinstalaci
a připojit vodu s kanalizací do plánované prodejny a další drobné úpravy. Bude také nutné
pořídit vybavení prodejny. V současné době vyhlásilo Ministerstvo místního rozvoje dotační
titul – Podpora dostupnosti služeb. Obec požádá o dotaci v rámci tohoto titulu na vybavení
prodejny. Žádost bude podána po vypracování položkového rozpočtu stavebních úprav.
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SDH KOMÁRNO SE DOČKAL NOVÉHO VOZU
Sbor dobrovolných hasičů patří v naší obci mezi
aktivní a činorodý spolek, který sám již několik let
organizuje nebo se společně s ostatními spolky aktivně
podílí na organizaci a pořádání kulturně společenských
akcí. Stejně tak tomu bylo v posledním půlroce letošního
roku.
Pro naše hasiče bylo srdeční záležitostí pořízení
nového zvonu, který naši hasičárnu zdobí od oslav 100.
výročí vzniku samostatného Československa. Podle
dostupných informací výrobu a instalaci zvonu zajištovala firma ZVONOTEC, samotné
odlévání proběhlo v polském Přemyšli (Przemysl). Jedná se o jedno z historicky nejstarších
polských měst, které leží přibližně 10 km od hranic s Ukrajinou. Cesta svatého Floriánka
(jméno znovu) do Komárna byla dlouhá. Ani tato vzdálenost neodradila některé občany obce,
kteří se osobně vydali na odlévání zvonu podívat a samotné odlévání bylo zajímavou událostí.
Hasiči na zvon přispěli částkou 30 000 Kč. Část tohoto příspěvku byla hrazena
z výtěžku ze sběru kovového šrotu, který hasiči zorganizovali na konci léta.
Za předvánoční
dárek pro hasiče, se dá
zcela jistě považovat
nové
hasičské
auto
značky Ford Custom,
které bylo 29. listopadu
2018 předáno zásahové
jednotce SDH Komárno.
Jedná se o zcela nový
devítimístný
dopravní
automobil Ford Custom,
který
je
vybaven
speciálním výstražným
osvětlením a tažným
zařízením. V jeho výbavě
jsou mimo jiné dva
hasičské
přenosné
přístroje,
speciální
zdravotnická
výbava,
trhací
hák
a doplňkové osvětlovací vybavení. Součásti vozu je i vysílačka pro spojení s HZS ZK.
Ani v následujících měsících nebudou hasiči zahálet. Hned první víkend v novém roce,
5. 1. 2019, se uskuteční Výroční valná hromada. Čas a místo konání bude členům a široké
veřejnosti oznámeno v pozvánkách.
Dále bychom Vás rádi pozvali na již tradiční dětský karneval, konající se 23. 2. 2019.
Stejně jako v minulém roce se budeme těšit na Vaši hojnou účast.
Další akcí, která bude na kulturáku následovat v těsném závěsu je akce, prozatím
s dočasným názvem „Posezení u zabíjačky“. Tak jako v loňském roce, kdy proběhl nultý
ročník této akce, se můžete těšit na příjemné posezení u živé hudby, dobrou společnost
a výborné občerstvení. Na zabíjačkové lahůdky jste všichni srdečně zváni v sobotu 2. 3. 2019.
Přejeme všem klidné a pohodové Vánoce hodně zdraví, štěstí a vše nejlepší do nového
roku 2019.
=Lenka Škařupová=
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DOMÁCÍ PŮDA FOTBALISTŮM SVĚDČÍ, Z

VENKU BODY NEVOZÍ

Stejně jako v minulých sezónách, tak i letos je naším
prioritním cílem udržení se v okresním přeboru. Po podzimu si
můžeme říct, že ke splnění cíle nám chybí jen nezpackat jaro. Již
před samotným začátkem nového ročníku jsme byli oproti minulé
sezóně oslabení, když se na neurčitou dobu zranil Lukáš Machač.
K němu se posléze do lazaretu připojila i stálice komárenských řad
Jaroslav Žejdlík. Naopak k týmu se v polovině sezóny znovu
připojil zkušený Martin Studený, záložní řadu posílil Timon
Pešout z Rajnochovic a kádr vhodně doplnil Jirka Surovec.
Konečně se nám podařilo dotáhnout do konce přestup Václava Kopečného ze Všechovic.
Z kádru nikdo neodešel, ovšem přibylo situací, kdy jsme postrádali brankáře. Na konci
sezóny jsme se domluvili na případné spolupráci se zkušeným brankářem Radimem Oravou,
který se v případě nouze postaví mezi tři tyče za náš klub. Párkrát jsme měli rovněž problémy
se sestavou, protože někteří hráči byli pracovně nebo jinak vytíženi a nestíhali zápas.
Přísun bodů do tabulky byl z našeho pohledu závislý na místě konání zápasu. Doma se
nám velmi dařilo. Ze sedmi domácích zápasů jsme dokázali vybojovat 17 bodů z 21 možných.
Ovšem co se týče venkovních zápasů, tak to byla jedna velká výsledková a bodová tragédie.
Hřiště soupeřů jako by byly zakleté a v první polovině sezóny jsme dokázali přivézt z venku
pouze 1 bod za bezbrankovou remízu v derby zápase s Mrlínkem. Do jarní části sezóny si tak
dáváme za primární cíl zvýšit import bodů ze hřišť soupeřů, protože tam máme v letošní
sezóně velkou rezervu. Vzhledem k losu to bude těžký úkol, ale musíme se pokusit o vylepšení
této nelichotivé bilance.
I přes venkovní lapálie se nám podzim hodnotí spíše pozitivně. Sice se nacházíme na
10. místě tabulky, ovšem při velké vyrovnanosti soutěže, kdy je mezi pátým a třináctým
místem pouhých 9 bodů, to může po pár zápasech být zcela odlišně. Od 5. místa nás dělí
pouhé 2 body. Třináct zápasů nám přineslo 18 bodů za 5 výher, 6 proher a dvakrát musely
o vítězi rozhodnout pokutové kopy, v nichž jsme jednou zvítězili (Břest) a jednou prohráli
(Mrlínek). Po polovině soutěže jsme konta soupeře zatížili 27 přesnými zásahy a 26krát jsme
inkasovali. Na podzim se do soupeřových sítí trefilo 13 různých hráčů. Triumf nejlepšího
podzimního střelce drží se čtyřmi přesnými zásahy dvojice Marek Hošťálek a Michal Lukáš.
Zimní pauzu bychom chtěli vyplnit společnými tréninky k udržení fyzické kondice, a to jak na
venkovních umělých hřištích, tak v hale v Kelči při společných trénincích. V současné době se
hráči připravují individuálně. K udržení fyzické kondice jistě poslouží, dá-li paní zima,
i místní kluziště. Závěr zimní přípravy bychom chtěli zakončit několika přípravnými
přátelskými zápasy a uvidíme, zdali se nám podaří domluvit na společném soustředění.
Koloběh druhé části sezóny by se měl podle aktuálního rozlosování naplno rozjet poslední
březnový den nedělním zápasem na Chvalčově (31. 3.).
Informace o programu jarní části, budou včas oznámeny na webových stránkách
klubu www.fkkomarno.cz a na facebookovém profilu. Na konci sezóny se můžete znovu těšit
na tradiční turnaj v malé kopané – Komárno Open Cup 2019, který se bude konat v sobotu
29. června 2019 od 9:00 hodin na hřišti v Komárně. Týden poté změří své síly v pouťovém
zápase ženatí proti svobodným.
=Jaromír Gadas=
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STOLNÍ TENIS KLUB KOMÁRNO – NOVĚ SLOŽENÝ B-TÝM VEDE SOUTĚŽ
Pomalu se nám blíží konec roku 2018 a je potřeba se
poohlédnout za první polovinou našeho účinkování ve stolním
tenise okresu Přerov. Koncem minulé sezóny se v našich hlavách
zrodil nápad na rozšíření o další družstvo. Během tréninků
o velkých prázdninách se nám podařilo dát dohromady druhé
družstvo, které jsme přihlásili do 5. třídy okresu Přerov. Nově
příchozími z okolních vesnic jsou bratři Jan a Tomáš Šurinovi,
Tomáš Kývala a z Komárna Ladislav Vašík. B-tým začal hrát
podzimní část soutěže posílen o hráče z A-týmu
A týmu Romana Šindelka a Jaromíra Orsága.
Prvním ostrým zápasem našeho Btýmu byl souboj ve Vlkoši, ze
kterého
jsme
bo
bohužel
odjeli
poraženi. Další průběh soutěže, ale
ukázal, že kvalita nových hráčů je na
dobré úrovni a po podzimu jsme se
umístili na čele tabulky. Jako
největší tahoun B-týmu
týmu se ukázal býti Jan Šurin, který se zároveň umístil na čele tabulky
úspěšnosti s 38 vyhranými a 2 prohranými
prohran
zápasy. Druhým nejúspěšnějším hráčem B-týmu
B
je Jaromír Orság, který se drží na 8. místě v úspěšnosti se skórem 17 vyhraných a 7
prohraných zápasů. Jsou to pouze statistiky a současné umístění by se neobešlo bez dalších
spoluhráčů, protože v každém soutěžním zápase je potřeba urvat 10 bodů a žádný bod není
zadarmo.
A-tým působí ve 3. třídě okresu Přerov
v obdobném složení
ložení, jako tomu bylo
minulou sezonu. Co se týče průběhu
podzimní části, tak na začátku soutěže
se dařilo a měli jsme
js
pouze jednu
prohru. O to horší byl potom závěr
podzimu, který byl z naší strany hodně
slabý. Ono jee těžké skloubit práci,
koníček a v některých případech
zapálení pro sport a udržet si čistou
hlavu. Přes to všechno jsme podzim
ukončili na 7. místě. Podzim byl hodně vyrovnaný a je nutné v jarní části zabrat a porvat se
o důležité body, samozřejmě v rámci fair play za stoly. Hlavními tahouny A-týmu, jako tomu
je už nějakou dobu, jsou Jiří Šindelek st., který se umístil na 14. místě úspěšnosti se skórem
31 vyhraných a 13 prohraných utkání. Na záda mu z 15. místa dýchá Marek Simandl s 30
vyhranými a 13 prohranými zápasy. V jarní části se snad bude dařit více, abychom si splnili
stanovený cíl, a to skončit do 5. místa,
místa tak jako tomu bylo v minulé sezóně..
Co nás ještě čeká před koncem roku a bujarých oslav? Samozřejmě další ročník
turnaje stolního tenisu, který se uskuteční v Komárně 29. 12. 2018 od 13:00 hod. Turnaj
je pro všechny, kteří mají chuť shodit nějaké to kilo po vánočních svátcích a užít si krásnou
sobotu jak za stolem, tak i v baru. V bufetu určitě najdeme vychlazené pivo, slivovici a další
pochutiny z teplé plotýnky,, které bude připravovat naše vrchní šéfkuchařka klubu Olinka.
Myslím, že podzimní část byla pro oba naše týmu úspěšná a jsme rádi, že nám obec
Komárno umožnuje využívat školku s vybavením jako hernu a doufám, že to tak ještě nějaký
rok bude. Za STK Komárno Vám přeji krásné a zasněžené Vánoce, klidný konec letošního
roku a hodně úspěchů do nového roku 2019.
=Jiří Šindelek ml.=
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MYSLIVCI
„TEN RADOST MĚJ Z DOBRÉ MYSLIVOSTI, KDO KONÁ JI VE CTI,
BEZ ZJIŠTNOSTI, KOMU PŘÍRODA JE SRDCE TUŽBOU A MYSLIVOST
ČISTÉ KRÁSE SLUŽBOU…“
Občané obce Komárného,
název měsíce
ěsíce prosince pochází od slova prositi a má vztah k tradici Štědrého dne.
Druhý výklad může pocházet od slova „prasinec“, který má vztah k tradičním předvánočním
zabíjačkám. Oba výklady našich předků nám signalizují pokoru nebo přípravu na
nadcházející zimní období. V každém případě máme před sebou poslední
ní kalendářní měsíc,
se kterým končí hlavní část lovecké sezóny.
Prosinec je měsícem společných loveckých akcí zakončených Poslední lečí ve
společnosti dobrých mysliveckých kamarádů. Zároveň je obdobím srazů sokolníků,
mysliveckých plesů, zábav, různých přátelských a rodinných sešlostí v závěru roku.
Předvánoční atmosféru umocňují vystoupení sborů trubačů. Na nastávající
předvánoční čas připravujeme nejen sebe, ale hlavně naši zvěř. Důležité je pravidelně
navštěvovat přikrmovací zařízení, ve kterém má mít
mít zvěř při každém pastevním cyklu
předložené krmivo.
Komárn hon na
Jak jistě všichni víte,, tak 24. listopadu proběhl v katastru obce Komárna
drobnou zvěř. Sraz myslivců a honců byl v 8:00 hodin ráno. Účast na honu
ho
byla hojná. Při
zahájení bylo před kulturním domem
domem nastoupeno 30 střelců a 21 honců. Celkem bylo
naplánováno 5 lečí, při kterých se podařilo ulovit 4 zajíce, 8 bažantů kohouta a 5 kačen.
Z našeho pohledu měl hon i Poslední leč úspěch
úsp
a tímto bychom chtěli všem účastníkům
poděkovat, hlavně vykartovaným honcům.
Každoročně
na Štědrý den se
chystáme
přilepšit
zvěři do krmelců a
zásypů. Pokud by měl
někdo zájem projít se
s námi honitbou, tak
jste zváni. Při této
příležitosti bychom
chtěli připomenout,
že zvěři nedělá dobře
přikrmování pečivem
a pšenicí. Jablka,
mrkev, řepa, oves, a
ječmen je pro zvěř
nejvhodnější krmivo.
Dne 28. prosince se sejdeme na pionýrské louce pod Šaumburkem
Š umburkem v 9:00 hodin,
abychom tam uspořádali náš druhý hon. Hon bude probíhat v lese Mokráči a bude se
postupovat směrem na Osíčko, kde se uskuteční Poslední leč v Obecním domě.
Občané Komárna,, přátelé myslivosti,
myslivosti myslivci i ti sousední. Přejeme Vám všem krásné
svátky, částečně prožité i v přírodě. Jak v závěru letošního, tak i v příštím roce se chovejme
v přírodě a k přírodě co možná nejlépe.
Na Vánoce a do nového
ového roku přejí myslivci vše nejlepší.
=David Šindelek=
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HOSPODAŘENÍ V LESE
Každý z nás asi smutně pozoruje stále větší plochu okolních kopců bez stromů.
Kůrovcová kalamita se nevyhýbá ani obecnímu lesu v Mokráči. V letošním roce jsme byli
nuceni neplánovaně vytěžit 351 m3 dřeva s celkovými náklady 164 735 Kč. Výkupní cena
smrkové kulatiny stále klesá, protože na trhu je jí nadbytek. Stále řešíme, jakým druhem
dřevin bude nejvhodnější s ohledem na klimatické změny vysazovat vytěžené plochy. Zatím
se jeví jako nejlepší řešení zvolit smíšenou skladbu lesa s převahou listnatých stromů. Nyní
nás čeká úklid lesa a příprava lesních ploch na novou výsadbu. Byl bych velmi rád, kdyby se
do úklidu lesa zapojily spolky v obci, tak jak tomu bylo letos na jaře, kdy měli brigádu v lese
hasiči a myslivci. Za odvedenou práci jim patří velké poděkování.
=Milan Šindelek, starosta obce=

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN AKCÍ NA PRVNÍ POLOVINU ROKU 2019
datum
29. 12. 2018
5. 1. 2019
26. 1. 2019
23. 2. 2019
2. 3. 2019
29. 3. 2019
5. 4. 2019
3. 5. 2019
31. 5. 2019
29. 6. 2019
5. 7. 2019
5. 7. 2019

akce
Turnaj ve stolním tenise
Tříkrálová sbírka
Myslivecký ples
Dětský karneval
Posezení s hudbou u zabíjačky
Noc s Andersenem
Probouzení broučků
Stavění máje
Kácení máje s dětským dnem
Tradiční turnaj v malé kopané
Hodová zábava
Fotbal ženatí vs. svobodní

pořadatel
Stolní tenis klub Komárno
Charita Bystřice pod Hostýnem
Myslivecké sdružení Javorník
SDH Komárno
SDH Komárno
Obec Komárno
Obec Komárno
Obec Komárno + spolky
SDH Komárno + FK Komárno-Osíčko
FK Komárno-Osíčko
SDH Komárno
FK Komárno-Osíčko

poznámka: o případných změnách termínu konání akce budete včas informováni (rozhlas, plakáty, pozvánky)

ZASTUPITELSTVO OBCE KOMÁRNA NA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018 - 22
Starosta obce:
Místostarosta obce:
Zastupitelé:

Milan Šindelek
Jiří Škařupa
Petr Halfar
Petr Indruch
Jitka Rohanová
Ivana Šindelková
Jaroslav Žejdlík

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU V KOMÁRNĚ
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

15:00 – 17:00
19:00 – 20:00 (místostarosta)

Kontakty tel.: 573 391 143, mobil starosta 777 928 867, email.: komarno@knet.cz,
webové stránky obce: www.komarno.cz
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