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Úvodní slovo
Vážení občané,
tento zimní zpravodaj se k vám dostává až po vánočních svátcích, v novém roce
2012 a já doufám, že do něho vykročíme s elánem a plni nově nabytých sil, možná
Vám k tomu pomohou také informace, které získáte v tomto zpravodaji.
Častým motivem svátečních přání, která si vzájemně posíláme, je zasněžená
krajina, která se letos o svátcích posunula do kategorie nesplněných. Věřím, že to
bylo pro nás všechny jediné přání, které se nesplnilo, a naše plány pro letošní rok
se bezezbytku vyplní.
Tak jako je tomu nyní, když dopisuji tyto řádky a při pohledu z okna se na okolní
krajinu snáší sněhové vločky, které splnily očekávání přírody a jistě jí prospějí.
Chtěl bych ještě jednou prostřednictvím tohoto zpravodaje poděkovat všem
členům zastupitelstva obce za jejich činnost a nápady, které jsou jistě přínosem
pro obec samotnou.
Rovněž bych chtěl poděkovat všem obecním spolkům, zejména pak sboru
dobrovolných hasičů a fotbalovému klubu FK Komárno – Osíčko za jejich aktivitu
v obecním dění a za reprezentaci obce navenek.
Milan Šindelek
starosta obce
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Odpadové hospodářství
V loňském roce bylo našim záměrem zlepšit a pozměnit v rámci možností způsob
likvidace odpadu formou dalšího třídění odpadů, zejména biologického. Kromě zaběhlého
třídění odpadů do kontejnerů (plasty, sklo, papír, objemný odpad, osvětlovacího zařízení –
chodba OÚ) občané začali využívat možnosti ukládání posečené trávy v prostoru silážních
jam v areálu zemědělského družstva, a také ukládání zahradního odpadu a větví ze stromů
a keřů do prostor za požární nádrží. To se podařilo díky dobré spolupráce s vedením ZD
a díky pochopení majitelů pozemků za požární nádrží. Tady bych chtěl poděkovat panu P.
Halfarovi a panu J. Symerskému, že bezplatně umožnili na svých pozemcích ukládání
zahradního materiálu. Pevně věřím, že budeme odpovědně přistupovat k této problematice
a nezatěžovat své okolí černými skládkami. Je zřejmé, že i o likvidaci těchto odpadů se bude
muset obec postarat, ale odpovědný přístup nás všech tuto snahu usnadní.
Bez spolupráce s Vámi, občany s apelem na odpovědnost vůči našemu okolí, se to neobejde!
P.S.
děkujeme všem, kteří řádně třídí odpad, jen prosíme, abyste pokud možno plastové
nádoby vhazovali do kontejnerů slisované. Velký objem plastového odpadu zdražuje
náklady na odvoz odpadů.
je smluvně dohodnuto s firmou ASEKOL likvidace vyřazených baterií a drobných
elektrospotřebičů (mobily, rádia, fény na vlasy apod.). Kontejner na tyto odpady bude
umístněn v chodbě do Obecního úřadu

Co se dělo v obci…
V loňském roce v letních měsících díky finanční podpoře z pracovního úřadu obec
zaměstnala dva pracovníky, kteří se zaměřili se na údržbu a úklid veřejných prostor obce,
budov a obecního lesa. Obec také využívala na základě uzavřené smlouvy o výkonu veřejné
službě jednoho pracovníka na úklidové práce (30 hodin za měsíc).
Kromě úklidu obce tito pracovníci prováděli další nezbytné práce. Dokončili
odvodnění spodní části fotbalového hřiště s napojením na systém odvodnění nově
zbudovaného víceúčelového hřiště, následovalo provedení zpevňovacích prací terénu pro
budoucí chodník k tomuto hřišti, vybudovali na Kopci u domu č. p. 109 kanalizační šachtu na
pohlcení dešťové vody z cesty, provedli opravu zakotvení informační plakátovací desky,
pomáhali při výměně oken a dveří jak v hasičské zbrojnici, tak také u šaten sportovců,
prováděli práce na lesních porostech v Mokráči, vyčistili lesík za potokem Juhyně a provedli
nespočet ostatních prací.

Rekonstrukce mostu a silnice
Minulý rok se však nesl ve znamení intenzivních příprav na akce, které nás čekají
v letošním roce 2012. Naši obec čeká rozsáhlá rekonstrukce komunikace u hřiště, od
křižovatky u hasičské zbrojnice až po odbočku místní silnice na Kopec. Součástí této opravy je
také plánovaná celková rekonstrukce mostu přes potok Komárník, tuto akci bude provádět
Ředitelství silnic Zlínského kraje.
Obec však musí zajistit osazení nezbytných obrubníků kolem této silnice, vybudování
nových chodníků a napojení místních komunikací. Obec má na tuto velkou akci již
zpracovanou projektovou dokumentaci a taktéž je vystaveno stavební povolení. Dále musí
obec zajistit nové kanalizační přípojky vedoucí do místní kanalizace a přeložení sloupů
elektrického vedení u budovy šaten sportovců.
V současné době čekáme na výsledek výběrového řízení ŘSZK na dodavatele této
stavby. Po ukončení tohoto řízení, kdy se dozvíme termín provedení stavby, bude posléze
vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací za obec.
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Tato rozsáhlá stavba bude probíhat v letních měsících. Při realizaci této akce dojde
k úplnému uzavření mostu pro všechny motorová vozidla (pro pěší bude zřízen provizorní
lávka), což jistě nepříjemně zasáhne do života obyvatel nejen naší obce. Tento stav bude od
nás všech vyžadovat nutné pochopení a velkou trpělivost.
Výsledek této akce bezpochyby přispěje hlavně k bezpečnosti a kvalitě dopravy,
pohybu chodců a přispěje k celkovému zlepšení vzhledu této části obce.
Jakmile budou známy všechny podrobnosti a termíny konání stavby, budou občané
řádně a včas informování obecním úřadem.
Úpravy kolem potoku Komárník
Po zdlouhavých jednáních s pracovníky Povodí Moravy (PM) a podpory pracovníků
Městského úřadu B. p. H, odboru životního prostředí bude provedeno dle příslibu PM do jara
odbagrování nánosu štěrku nad splavem „Petrážka“ a nánosu štěrku pod mostem u hlavní
silnice. Je také naplánována oprava koryta vodního toku Komárník v úseku (proti proudu) od
mostu u hřiště až po most přes dálnici. V plánu je také kamenné zpevnění břehu v úseku
kolem hřiště. Obec se bude muset účastnit na této opravě finančně, a to úhradou za použitý
kámen.
Souběžně s opravou Komárníku (na doporučení pracovníků Městského úřadu B. p. H.,
odboru životního prostředí) budeme muset řešit i otázku vykácení větrolamu z topolů
u dálnice. A to nejen z důvodu přístupu techniky ke korytu potoka a z důvodu estetického, ale
také z hlediska bezpečnosti kolem stromů. Tyto topoly vzhledem k jejich stáří mohou být
nebezpečné pro osoby, kteří se pohybují v jejich blízkosti, zejména v zimě, kdy ze stromů
běžně padají na zem větve. Ani současný vzhled stromořadí není příliš reprezentativní
a funkční, kdy část stromů již byla vykácena a tím vznikla ve stromořadí nevzhledná proluka.
Názory občanů na skácení topolů jsou různé, ale současný stav a vzhled stromořadí si
jistě vyžaduje razantní řešení. Na doporučení pracovníků Městského úřadu B .p .H., odbor
životního prostředí, by mělo dojít ke skácení topolů v úseku kolem hřiště a ještě cca 20m nad
ním. Podmínkou však zůstává nová výsadba stromů, kterou musí zajistit samotný majitel
pozemků, který bude kácení stromů provádět.

Ekonomické řešení aktivit
Snažíme se odpovědně zajistit výše uvedené plánované aktivity i po ekonomické
stránce. Za normálních okolností by se obec za současné ekonomické situace do rozsáhlých
oprav komunikací a chodníků nepustila. Plánovaná akce je úzce spojena s plánovanou
opravou cesty mostu (provádět ji bude Ředitelství silnic zlínského kraje - ŘSZK a finanční
prostředky na tuto opravu má vyhrazené na rok 2012).
Realizace opravy je podmíněna schopností obce zajistit stavební části, ke kterým se
smluvně zavázala s ŘSZK. Z důvodu nutnosti úhrady úvěrů a splátek z minulosti (vodovod
a víceúčelové hřiště – celkem činí splátky na rok 2012 cca 330.000,- Kč) a uhrazení nutných
výdajů obce, nebudeme z rozpočtu obce na rok 2012 uhradit náklady na tuto akci.
Samozřejmě že hledáme možnosti využití dotací, které jsou zaměřené na opravu
chodníků a komunikací, výsledky námi podaných žádostí ovšem ještě nejsou známy.
Obecní zastupitelstvo se proto rozhodlo, že pro potřeby zajištění této akce vytěžíme část
obecního lesa o rozloze cca 0,7 ha. Těžba lesa v současné době pokračuje, finanční
vyhodnocení není proto ukončeno, zisk z prodeje dřeva bude však stačit na pokrytí
pravděpodobně asi jen z 1/3 plánovaných výdajů, které jsou podle projektu vyčísleny na
1.700.000,-Kč. Potřebný zbytek financí na plánovanou akci budeme muset řešit dotacemi
a zajistit úvěrem.

Dotace z programu rozvoje venkova
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Pokračuje hledání a využití možných dotací pro naši obec. V loňském roku byla
vyhlášena výzva z Programu rozvoje venkova na život v lepším prostředí. Po zvážení všech
možností, jak využít tohoto dotačního titulu ve prospěch naší obce, vypracoval místní
fotbalový klub FK Komárno – Osíčko ve spolupráci s obecním úřadem projekt „Komařáci
zvelebují obec“. Fotbalový klub tak požádal prostřednictvím “Místní akční skupiny
Podhostýnska” Státní zemědělský intervenční fond o dotaci na zlepšení zázemí, které klub
využívá ke svým aktivitám.
V rámci této akce bude vybudován zpevněný vjezd do areálu fotbalového hřiště
a zpevněná plocha (chodník) u víceúčelového hřiště. U tohoto hřiště budou pořízeny
a následně nainstalovány 4 ks laveček a 2 ks stolů pro odpočinek návštěvníků sportovního
areálu. Dále bude pořízen odpadkový koš, stojan na kola a v rámci zlepšení vzhledu areálu
bude provedena výsadba stromků.
Celkové náklady jsou odhadovány na 136.500,- Kč. Přislíbená dotace pro
FK Komárno - Osíčko je ve výši 80% celkových nákladů, tj. 109.200,- Kč. Zbývající částku
musí uhradit sportovci. Realizace celého projektu je plánována na měsíc březen až květen.

Kultura
Vážení spoluobčané,
na úvod bych chtěla připomenout, již
proběhlé akce pořádané OÚ .
V létě jsme oslavili svátky Cyrila
a Metoděje tradičními hody. Zahájené byly
mši svatou před místní kaplí. Za pomoci SDH
bylo před kulturním domem připraveno
posezení a občerstvení za doprovodu dechové
hudby z Valašského Meziříčí. Ve večerních
hodinách hasiči pouť ukončili hodovou
zábavou pod širým nebem. V listopadu jsme
uspořádali tradiční sraz seniorů. Setkání
oživilo velmi vydařené vystoupení cimbálové
muziky. Všem, kteří jste s námi strávili krátké odpoledne, bych chtěla poděkovat a pozvat Vás
všechny na příští setkání.
I letos se nám podařil rozsvítit Vánoční stromek. Technika nás venku nezklamala, zato
nás chvíli potrápila v místní vinárně, takže to zpočátku vypadalo, že Vás připraveným
vánočním punčem nezahřejeme. Místní děti při této příležitosti opět navštívil Mikuláš
v doprovodu andělů a čertů. K započaté vánoční atmosféře nám už jen chyběla bílá sněhová
nadílka. Nadále jsme navštěvovali a dále budeme i letos navštěvovat naše jubilanty.
Slíbila jsem Vám na srazu seniorů v případě Vašeho zájmu, uspořádat prohlídku nově
opraveného Domu sociálních služeb (bývalá LDN-plícní) a hospice Citadela ve Valašském
Meziříčí. Tuto exkurzi bychom uspořádali v úterý 27. března v 10 hodin. V případě zájmu
prosím o včasné nahlášení na OÚ. Budeme se snažit zajistit odvoz.
Starý rok jsme ukončili a do započatého nového roku Vám chci popřát hodně pohody,
šťastné náhody a žádné nehody.
Jezírko radosti, moře štěstí, oceán zdraví a celý Vesmír lásky.
PS: V minulém čísle nám vypadlo jedno z důležitých jmen mé dlouholeté pomocnice. Tímto
se omlouvám, a zároveň děkuji paní Evě Fargačové ml. Poděkování patří i těm, kteří nám
pomáhali při všech pořádaných akcích.
Olga Oravová

SDH Komárno

Leden 2012

Komárenský zpravodaj

Sbor dobrovolných hasičů z naší
vesnice opravdu nezahálí. Na jejich kontě
přibyly další organizace několika úspěšně
proběhnutých akcí, a právě v tomto období
se organizačně připravují na další.
V krátkosti se ohlédněme zpět
a připomeňme si například již tradiční
červencové oslavy svátku sv. Cyrila
a Metoděje. K této příležitosti se
v dopoledních hodinách konala u místní
kaple mše svatá, kde hasiči zajistili veškeré
technické zázemí. Dále se postarali
o dopolední program před kulturním
domem (vystoupení dechové hudby) a ve
večerních hodinách, zde také proběhla tradiční hodová zábava za doprovodu hudební skupiny
Faust z Osíčka.
Nesmíme zde zapomenout zmínit hasičkou soutěž
“O Komárenského žabáka“, kterou zdejší hasiči uspořádali v září
loňského roku. Této soutěže, se zúčastnilo osm družstev. Na prvním
místě se umístnil sbor dobrovolných hasičů z Provodovic, na druhém
místě sbor dobrovolných hasičů z Polic a na místě třetím pak sbor
dobrovolných hasičů z Komárna. V říjnu se hasiči z Komárna rozhodli
alespoň trochu pomoc a alespoň trochu odlehčit ,,Matičce Zemi“,
a uspořádali sběr vyřazených elektrospotřebičů.
V roce 2011 proběhla na hasičské zbrojnici rozsáhlá
rekonstrukce. Během této rekonstrukce byly vyměněné okna
a vchodové dveře a do prvního patra hasičské zbrojnice, která aktivně
slouží, jako zasedací místnost, se zakoupil nový nábytek. Rovněž byla
k nové kuchyňce a WC zřízena přípojka vody z obecního vodovodu.
Tato rekonstrukce byla z větší části financována z dotací MAS a jistou částkou hasičům
přispěl i obecní úřad Komárno.
Jak už bylo zmíněno, v následujícím období se budou hasiči aktivně, organizačně
podílet na několika akcích. Tímto si Vás dovolujeme pozvat například na hasičský ples, který
se bude konat 4. února v kulturním domě, nebude chybět tradiční masopustní průvod, který
budou hasiči organizovat spolu s fotbalovým klubem FK Komárno – Osíčko, anebo dětský
karneval, který bude na programu taktéž v měsíci únoru.
Lenka Škařupová
Zvýšení ceny vodného
Obecní zastupitelstvo rozhodlo , že od druhé polovina roku 2012 se cena vodného
zvýší na 20,-Kč /m3. Nájem vodoměru zůstává stejný -10,-Kč/měsíc. Důvod zdražení je, že
spotřeba vody neustále stoupá a dosahuje hranice celkové spotřeby 5. 999 m3 za rok. To je
množství, za které se podle zákona nemusí platit poplatky. Po překročení této hranice musí
obec odvádět poplatek 2,- Kč/m3 spotřebované vody. K dalším nákladům na provoz
vodovodu došlo od 1. 1. 2012 k nutnosti zajistit odpovědného zástupce obce k provozování
vodovodu a kanalizace a zajistit finanční fond údržby vodovodu a kanalizace. Tento fond
bude využit na opravu případných poruch vodovodu a kanalizace
v obci. Tyto nové povinnosti vyplývají ze zákonů o vodách.

Dobrý první poločas sezóny našich fotbalistů
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Okresní fotbalová soutěž je v poločasové přestávce. Ještě před začátkem sezóny došlo v týmu
ke změně vedení, z funkce odstoupili dlouholetí funkcionáři J. Kuběja a J. Sobek a s nimi také trenér I.
Platek, nezbývá nic jiného než jim poděkovat za jejich odvedenou práci. I přesto první poločas
mistrovské sezóny 2011/2012 dopadl pro naše barvy relativně dobře. Před zimní přestávkou tým
přezimoval na 4. místě, kdy získal za 15 zápasů 31 bodů. V 15 podzimních utkáních hráči místního FK
10x zvítězili, pouze jednou se se soupeřem dělili o bod a zbylé 4 zápasy museli před soupeřem sklonit
hlavu. Ve všech podzimních zápasech vstřelil náš tým úctyhodných 57 branek a 27 krát inkasoval.
Nejvyšší výhru si mužstvo FK Komárno - Osíčko vybojovalo v zápase proti vedoucímu týmu Chvalčova,
který odjel s debaklem 8:2, nejhorší výkon naopak tým předvedl hned o dva dny později, kdy podlehl v
"lokálním derby" Loukovu v poměru 1:3. Jinak tým předváděl bojovnou, útočnou hru a po většinu
zápasů odešel ze hřiště jako vítěz. Odměnou za úspěšnou půlsezónu byla na konci listopadu pořádaná
ukončená fotbalového roku, která se uskutečnila na nově zrekonstruované hasičské zbrojnici, za jejíž
pronajmutí děkujeme místnímu SDH.
Nyní je čas, aby se rozjela zimní část přípravy, kde budou
hráči zejména pracovat na fyzické kondici, napomoci tomu mají
týmové páteční výběhy spojené s tréninkem, které jsou na programu
od druhého týdne v lednu. Postupem času jistě budou výběhy
a tréninky organizovány alespoň dvakrát do týdne. Na začátku měsíce
března vyrazí hráči a funkcionáři na 4 denní zimní soustředění do
Valašské Bystřice, kde budou hráči nejen pilovat fyzickou kondici, ale
i patřičně utužovat kolektiv. Zimní příprava by měla být zakončena
minimálně třemi přátelskými zápasy na umělé trávě.
A na jaké akce fotbalového klubu se můžete těšit v letošním
roce 2012? Můžeme se těšit na jarní část probíhající sezóny
2011/2012, pro fanoušky budou důležité hlavně domácí zápasy, kdy
hráči budou potřebovat Vaši podporu. Dále to bude plánovaná
velikonoční zábava, která by měla nahradit tradiční Štěpánskou
zábavu, která se z různých důvodu ve svátky nekonala, ta je plánovaná
na 7. dubna. Nebude chybět již tradiční turnaj v malé kopané, který je
na programu koncem měsíce června, ale také se mohou občané těšit
na oslavu 40. let založení TJ Sokol Komárno, který by chtěl klub, v
součinnosti s ostatními obecními spolky, uskutečnit v jednom z letních měsíců. Pro více informací
navštivte naše webové stránky www.fkkomarno.cz
Děkujeme všem fanouškům, sponzorům a partnerům, za přízeň, kterou nám zachovali
v loňském roce 2011, a pevně doufáme, že nás budou podporovat a fandit i nadále, a to nejen v roce
2012.
Bc. Jaromír Gadas

Rozpis jarních zápasů FK Komárno – Osíčko, sezona 2011/2012
Datum
neděle 25.3.
neděle 1.4.
neděle 8.4.
neděle 15.4.
neděle 22.4.
neděle 29.4.
úterý 1.5.
neděle 6.5.
úterý 8.5.
neděle 13.5.
neděle 20.5.
neděle 27.5.
neděle 3.6.
neděle 10.6.
neděle 17.6.

Vicemistr i mistr v jedné osobě

Začátek
15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30

Zápas
Martinice – Komárno
Komárno – Rymice
volno
Komárno – Hlinsko p. H.
Tučapy – Komárno
Komárno – Břest
Chvalčov – Komárno
Komárno – Žalkovice B
náhradní termín
Ludslavice – Komárno
Komárno – Pravčice
Zahnašovice – Komárno
Komárno – Kostelec u H. B
Loukov – Komárno
Komárno – Skaštice B
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Svou první celou velkou, nejen finančně náročnou, automobilovou sezónu zajel v loňském roce
komárenský rodák a zarputilý automobilový závodník Adam Kobliha. Pod patronací známého jezdce
Antonína Tlusťáka, který poskytl vůz a profesionální zázemí vůbec, a díky těmto podmínkám mohl
Adam pomýšlet na stupně nejvyšší.
Adam soutěžil ve třídě 9, se svým vozem Honda
Civic 1,6 VTI dosahoval na tratích Mezinárodní mistrovství
ČR po celé České republice skvělých výsledků. Na Bonver
Valašské Rally vybojoval 2. místo, následovalo páté místo v
Českém Krumlově. Další závod v červnu pak zajel skvěle
a vybojoval 1. místo ve své třídě na Agrotec Mogul Rally
Hustopeče. Smůlu si Adam vybral na Rally Bohemia, kde
závod nedokončil a mohl se tak pořádně připravit, na snad
nejsledovanější automobilový závod u nás, na Barum
Rally, kde po velkém boji s Ondřejem Blaťákem vybojoval
vynikající 2. místo. Se svým spolujezdcem Martinem
Trlifajem poté absolvovali poslední start loňského
závodního ročníku na Rally Příbram, kde mohl ještě pomýšlet na celkový mistrovský titul ve třídě 9,
karty byly rozdány - musí zvítězit a Blaťák by musel dojet nejhůře na třetím místě, to se nakonec
nestalo, Ondřej Blaťák v Příbrami zvítězil a na Adama nakonec zbyla medaile stříbrná, jakožto také
v celém ročníku 2011.
Druhé místo v Mezinárodním Mistrovství
České republiky není pouze zásluhou
posádky vozu, ale i mnoha lidí, kteří
Adamovi jakkoliv pomáhali. Bez dobře
fungujícího realizačního týmu, sponzorů
a partnerů (z místních firem Pálenice
u Juhyně, Josef Ondroušek) by jen těžko
mohl svůj automobilový sen přenést do
reálné podoby, za což by rád všem lidem
chtěl ještě jednou poděkovat.
Mimo Mistrovství České republiky
startoval Adam Kobliha také v MČR ve
Sprintrally, kde se mu až nad očekávání
dařilo. V konkurenci 20 jezdců vybojoval
svým řidičským umem mistrovský titul, v každém sprintu, ve kterém si připsal start, tak zvítězil.
Jmenovitě Vyhrál sprinty na Kopné, v Krkonoších, na Vysočině, ovládl také rally Pačejov a Třebíč. Ve
třech podnicích loňských sprintů vůbec nestartoval, ale i to nakonec stačilo, aby vystoupal na stupeň
nejvyšší a po právu mu byl nasazen zlatý vavřínový věnec pro mistra Sprintrally ve třídě 9.
Pro rok 2012 má Adam jistě chuť a
elán znovu startovat v Mezinárodním
Mistrovství České republiky, avšak
jeho fanoušci se musí nechat
překvapit, pod jakým týmem bude
absolvovat závody a se kterým vozem
se bude prát o mety nejvyšší. Vše bude
záležet na množství financí, které se za
pomocí sponzorů a partnerů podaří
nastřádat.
Popřejme tedy Adamovi a celému jeho
týmu, ať se mu i v letošní sezóně dílo
podaří.

Bc. Jaromír Gadas

Rychlé informace
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Seznam kulturních a sportovních akcí v roce 2012
Datum
4 2. 2012
12. 2. 2012
18. 2. 2012
Březen 2012
7. 4. 2012
Květen 2012
Červen 2012
Červenec 2012
Srpen 2012
Září 2012
Říjen 2012
Listopad 2012
Prosinec 2012

akce
Hasičský ples
Vodění medvěda
Dětský karneval
Divadelní představení
Velikonoční zábava
Sv. Floriánov ve Všechovicích a Hostýně
Turnaj v malé kopané
Hodová zábava
Fotbalový zápas Ženatí : Svobodní
Tenisový turnaj I. Část
Tenisový turnaj II. Část – finále
Komárenský krysák
Soutěž „O komárenského žabáka“
Taneční zábava
Setkání seniorů
Myslivecký hon
Rozsvícení vánočního stromku
Návštěva dětí Mikulášem

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

Stolní tenis v MŠ
Obecní zastupitelstvo schválilo žádost sportovců o zapůjčení jedné místnosti v budově bývalé
mateřské školky na hraní stolního tenisu. Zájemci o tento sport se mohou hlásit u pana
Vojtěcha Nováka a Ivo Hermana, který jim podá bližší informace.
Kominík
Dne 1. 2. 2012 bude provádět v naší obci odborná firma kominické práce. Případní zájemci
o služby kominíka se mohou hlásit na obecním úřadě.
Změna telefonního čísla PČR
Byla provedena změna telefonních čísel na služebnu Policie České republiky v Bystřici pod
Hostýnem. Telefonní číslo na ústřednu je 974 675 701.
Oznámení lékařky
MUDr. Hradilová oznamuje pacientům, že v období mezi 13. 2. až 17. 2. 2012 nebude
v Bystřici pod Hostýnem ordinovat z důvodu čerpání dovolené. Zastupovat ji bude MUDr.
Lejsek.
Termíny poplatků za popelnice
Poplatky za svoz komunálního odpadu (popelnice) se pro rok 2012 nemění. Za osobu 350,Kč/rok, děti do 6 let a studenti ubytovaní v místě studia 200,-Kč.
Společenský koutek
Narození dětí
2. 8. 2011
Tadeáš Jakeš
Uzavřené sňatky
18. 6. 2011
Manželé Michal a Jitka Matušů
30. 7. 2011
Manželé Stanislav a Jitka Rohanovi
Rozpis výkupu kůží a kožek v roce 2012 – fa. Ramos

Úmrtí
Měsíc Karel
Petříková Marie
Tvrdoňová Marie
Matýska Antonín
Sedláčková Marie

Výkup kůží a kožek bude probíhat vždy v uvedený termín a čas před Obecním úřadem.
Případná změna termínu, nebo změna času bude včas oznámena rozhlasem.
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Datum
31. 1. 2012
6. 3. 2012
10. 4. 2012
15. 5. 2012
19. 6. 2012
24. 7. 2012
28. 8. 2012
2. 10. 2012
6. 11. 2012
11. 12. 2012

Jízdní řády

Čas
16:45 – 17:00
16:45 – 17:00
16:45 – 17:00
16:45 – 17:00
16:45 – 17:00
16:45 – 17:00
16:45 – 17:00
16:45 – 17:00
16:45 – 17:00
16:45 – 17:00
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