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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme za sebou první polovinu roku 2011, další školní rok a čeká nás, jistě
příjemný, čas prázdnin a dovolených.
Začátek prázdnin nám v obci odstartují hody, které proběhnou tradičně
5. července ve sváteční den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje.
I přes to, že letos v naší obci neslavíme žádné významné výročí, si tento svátek
jistě zaslouží, abychom jej prožili slavnostně. Bude to jistě dobrá příležitost ke
vzájemnému setkání rodáků a rodinných příslušníků, kteří nemají možnost se
potkat během roku. Ke slavnostní atmosféře zcela určitě přispěje i dechová
hudba, která bude od rána (od 9.00 hod) hrát na návsi a poté i při mši svaté (mše
svatá začíná v 9.30 hod).
Po skončení bohoslužby nás hudba doprovodí před kulturní dům, kde
budou mít občané příležitost se před obědem občerstvit, posedět a vychutnat si
dechovou hudbu a snad si také užít krásného počasí. Koncert dechové hudby
potrvá cca od 10.30 – 12.30 hod.
Věřím, že i odpolední program s hodovou zábavou, na které zahraje skupina
Faust, pod taktovkou hasičů a tradiční fotbalový zápas Ženatí : Svobodní, který
se uskuteční již v neděli 3. 7. 2011 v 15.30 hod, bude příjemným zpestřením
našich hodů.
Na závěr bych chtěl všem poděkovat za práci, kterou děláte pro obec,
zejména bych chtěl vyzvednout úklid obce. Na prázdninách a dovolených Vám
přeji pěkné počasí, ať si v tomto období co nejlépe odpočinete a načerpáte nových
sil a elánu.
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Vysvětlení k financím obce
Ukázalo se, že
strohé zveřejnění
závěrečného účtu obce na veřejné desce, je
pro vysvětlení stavu financí obce pro
občany
nedostatečné.
Na
základě
požadavků občanů, se kterými se na obec
obrací, a vcelku oprávněně, jsem se
rozhodl zveřejnit tuto zprávu.
Obec měla k 31. 12. 2011 dva úvěry u KB na
vybudování víceúčelového hřiště.
Jeden
krátkodobý
úvěr
na
předfinancování dotace od SZIF v částce
598.583,- Kč. Tato dotace již byla obci
vyplacena a úvěr je již uhrazen.
Druhý úvěr na hřiště v částce 400.000,-Kč
se bude splácet do roku 2015. Další splátky
za vodovod (tyto měly být uhrazeny do roku 2010, obec však požádala v r. 2008 o rozložení splátek do
roku 2012) nás čekají v letošním roce. Mluvíme o částce 224.566,-Kč a v roce 2012 je to pak částka
224.565,- Kč.
Pokud to shrneme, v letošním roce musíme z rozpočtu uhradit splátky za úvěry v hodnotě
299.566,- Kč. V roce 2012 splátku 324.565,-Kč, v roce 2013 100.000,- Kč, v roce 2014 100.000,-Kč
a roce 2015 25.000,-Kč.
Pro obec je zadlužení nepříjemné, ale pokud se bude provádět větší investiční akce, bez této
pomoci, v podobě úvěru se neobejdeme (zcela určitě je to problém i ostatních obcí). Zadluženost
v minulých letech neohrozila existenční financování obce a jsme připraveni konat všechny kroky, aby
tomu tak bylo i nadále. Těžkosti při financování nám v současnosti způsobuje fakt, že na začátku roku
nebyla téměř žádná finanční hotovost obce, na rozdíl od minulých let, kdy finanční prostředky měla
obec na účtu k dispozici. Nyní jsou však vyčerpány.
Rozpočet je sice sestaven jako vyrovnaný, ovšem velmi napjatý. To omezuje možnosti
realizovat různé opravy, investice a získávání různých dotací. Pokud chceme žádat dotaci, musíme mít
vypracovaný projekt k žádosti, což je dlouhodobá záležitost, současně mít i připravené finance na
předfinancování projektu, kterých se část vrátí po splnění všech podmínek dotačního titulu. Jelikož
obec neměla na přelomu roku připravený projekt, na který by mohla žádat dotace a stav financí je
takový jaký jsem popsal, stojíme na začátku startovní čáry. Bohužel bez potřebného kapitálu, tedy
téměř od nuly. Navíc možnosti k získání dotací z EU se stále zmenšují, protože dotace z Evropské unie
mají skončit v roce 2013, a již nyní jsou finance do tohoto termínu z velké části vyčerpány.
Přes tyto popsané těžkosti věřím, že síly celého obecního zastupitelstva se spojí a zaměří se na
další rozkvět naší obce po všech stránkách.

Rychlá zdravotní záchranná služba
Se záměrem o zlepšení kvality rychlé záchranné služby pro občany Komárna proběhlo jednání
s ředitelem zdravotní záchranné služby ZK MUDr. A. Vaňem. Hlavním tématem bylo projednání
možností, za jakých podmínek by do Komárna zajížděla záchranka z Valašského Meziříčí.
Byly projednány všechny aspekty, výhody i nevýhody této možnosti. Výhodou se jeví kratší vzdálenost
nemocnice do Val. Mez. než do Kroměříže. Toto jednání bylo ze strany pana ředitele velmi vstřícné
a dohodli jsme se na těchto závěrech:
• rychlou záchrannou službu ve Zlínském kraji řídí dispečink ve Zlíně. Do Komárna bude
záchranka nadále jezdit z Bystřice pod Hostýnem, protože je nejblíže a pacientovi se tak
dostane nejrychlejšího prvotního ošetření.
• pokud bude třeba ošetření na specializovaném pracovišti, odveze RZZS pacienta i do
vzdálenější nemocnice, která je k tomu vybavena podle rozhodnutí lékaře.
• jestliže se pacient dlouhodobě léčí (má tam zdravotní kartu) v nemocnici v Kroměříži nebo ve
Valašském Meziříčí, bude pacient převezen tam, kam si pacient určí.
• konečné rozhodnutí o místě převozu u vážných zranění bude mít vždy lékař RZZS.
Cílem tohoto jednání nebylo provádět převratné revoluce v systému zajištění rychlé záchranné
zdravotní služby, který je již zaveden, a vcelku dobře funguje, ale udělat další krok ke zlepšení
poskytované zdravotní péče. Výsledkem je možnost výběru pacienta, jestli bude odvezen k dalšímu
ošetření do nemocnice v Kroměříži, nebo Valašského Meziříčí. Lékaři RZZS jsou o této možnosti
informováni.Připravte se proto na případný dotaz od lékaře, do jaké nemocnice si přejete být odvezeni.
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Nové sportovní zařízení v naší obci dokončeno a dáno k užívání
V loňském roce, posledním roce čtyřletého
volebního období, se zastupitelstvo rozhodlo jako
stěžejní bod činnosti, pro vybudování víceúčelového
hřiště,
které
by
sloužilo
naší
veřejnosti
k rekreačnímu využívání volného času, ale také
k podchycení mládeže v obci k aktivní sportovní
činnosti, sloužící k utužování zdatnosti a zdraví.
Důvodem výstavby hřiště bylo také odpoutat mladé
od aktivit, které neprospívají zdravému rozvoji
osobnosti. Toto byl záměr zastupitelstva, aby mládež
v obci byla pokud možno odtažena od počítačových
her, od možné závislosti na drogách a jiných
činnostech souvisejících s kriminalitou.
Po předchozích jednáních, které se týkaly přípravy projektu, výběru prostoru pro výstavbu,
bylo stěžejní jednání zaměřeno na financování výstavby projektu. Výchozí projekt vycházel z rozpočtu
2.400.000,-Kč. Z důvodů vysoké ceny byl projekt přepracován a přehodnocen na 1.600.000,-Kč. Obec
požádala o dotaci MAS Podhostýnsko a dostala 600.000,-Kč dotace, 600.000,-Kč dala obec z vlastních
prostředků a zbývajících 400.000,-Kč si půjčila u KB.
Dalším předpokladem pro výstavbu bylo získání
pozemku Na Rybníčku. Tento byl směněn za pozemek
obecní s majitelem p. Měsícem, již v roce 2008. Následně
v roce 2009 byla v daném prostoru z rozpočtu obce
provedena rekonstrukce části kanalizace, která byla téměř
nefunkční. Tím bylo provedeno odkanalizování budov
sportovního areálu, dále prodloužen vodovod a zbudován
hydrant až k prostoru hasičské základny a současně
vybudovaná elektrická přípojka.
Pro samotnou výstavbu byly osloveny 3 firmy: firma p. T.
Grygara z B. p. H., firma Hlava Hlinsko pod H. a firma Střítežský Zlín. Finanční výbor doporučil OZ ke
schválení firmu Střítežský Zlín, která nabízela nejnižší cenu a nejdelší záruční lhůtu. OZ návrh
finančního výboru schválilo. Samotná výstavba započala 1. 9. 2010. Stavebním dozorem byl pověřen p.
Ing. Ivan Hlavinka (cena 16.000,-Kč). Stavba byla dokončena koncem října 2010, tak jak bylo smluvně
dojednáno. Následně proběhlo kolaudační řízení s drobnými připomínkami, které byly v termínu
odstraněny, aby mohla být včas uplatněna žádost o dotaci. První rok nebylo obci zhotovitelem
doporučeno v zimním období stříkání ledu pro bruslení. Proto hřiště využíval hlavně fotbalový klub,
který do konce března měl hřiště pod patronací. Od 1. 4. 2011 je správcem hřiště pověřen p. Palát
Karel. U něj si můžou občané objednat termíny pro sportování.
Nechť tento záměr, který zcela určitě přispěl k určité prestiži obce a k určitému zlepšení celého
prostoru Na Rybníčku, prospěje našim občanům. Je to zařízení, o kterém byly vedeny polemiky v 70.
letech minulého století, kdy se započala budovat vodní nádrž, jako počátek možného koupaliště, kolem
kterého mělo byt podobné zařízení vybudováno. Sen některých občanů, kteří ještě žijí, se splnil až
v roce 2010.
Budiž všem k veřejnému prospěchu!
Josef Šindelek

Poděkování

Chci touto cestou poděkovat p. Josefu Šindelkovi a to nejen za práci při budování víceúčelového hřiště,
ale za celé období, kdy byl ve funkci místostarosty obce Komárno. Vážím si jeho práce.
Karla Komžáková
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Kultura
Vážení spoluobčané,
v první řadě bych Vám chtěla dodatečně poděkovat za důvěru a za hlasy, které jste mi
v proběhlých volbách dali a tím mě poslali mezi zastupitele naší obce. Není již žádným tajemstvím, že
mezi mou hlavní činnost patří podílet se na kulturním životě naší obce. Některé akce pořádané OÚ
máme již za sebou a tak bych chtěla poděkovat těm, kteří se podíleli na jejich přípravách a pořádání.
Patří mezi ně samozřejmě starosta obce
a zastupitelé obce, které není třeba jmenovat.
Takže jmenovitě snad ty, co stojí trochu v zákulisí
a jsou mojí pravou rukou, děkuji paní Jitce
Petříkové a dceři Jitce Petříkové, Lence Škařupové,
Ivaně Šindelkové, Aleně Chrobákové, Hance
Sobkové, Hedvice Jakešové, Jitce Malíškové
a Radce Ondrouškové.
Snad jen krátce připomenu. Začali jsem na
podzim srazem seniorů naší obce. Mnoho z Vás,
kteří jste nepřišli, si mohli říci, nebo myslet: ,,Co
bych tam dělal, nejsem žádný důchodce, ještě
nepatřím do starého železa“, a máte pravdu. Spousta z Vás dokáže ještě dnes odvést více práce, než
někteří z nás, později narozených. Takže příště se těšíme opět na všechny ty, kteří chodí pravidelně, ale
i ty, kteří odolávají. Neberte to jako ,,sraz důchodců“, ale jako společenské setkání, kdy dámy provětrají
své šatníky a pánové najdou chvíli jiný relax, než ve svých garážích, zahrádkách a hospodářství.
Již v předešlých letech byla započata akce rozsvěcování Vánočního stromku. Poprvé jsme
zkusili obohatit tuto tradici o to, že rozsvítíme nejen svíce na stromku, ale zahřejeme i naše promrzlé
tělo. Děkujeme tímto za podporu, že jste za námi přišli i v tak mrazivý podvečer, neboť vypít tolik
svařeného vína a punče, bychom sami nezvládli. Tím se připravená akce vydařila a příště Vás opět
srdečně zveme.
Samozřejmě, že i nadále navštěvujeme naše jubilanty a děkujeme tímto Vám, děkujeme za milé
přijetí a pohostinnost. Nyní máme před sebou již tradiční oslavu hodů. Připravili jsme si pro Vás
drobné cukrovinky, které budou děvčata prodávat před místní kapli a kulturním domem. Byl to tak
trochu záměr, zkusit prodávat i něco jiného, než tradiční obchodové zboží. Pokud se Vám tímto
netrefíme do vkusu, předem se omlouváme a příště to dle Vašich doporučení zkusíme jinak. Přeji Vám,
ať tyto svátky oslavíte v klidu s rodinou a přáteli a doufejme, že i za hezkého počasí.
Takže snad jen na závěr chci ke všem pořádaným akcím, jak obecním úřadem, tak i jinými
složkami naší obce dodat, co jsem četla ve zpravodaji jiné obce: „Není důležité pro kolik dětí
(dospělých) se akce na vesnici dělají, ale důležité je, abychom se pobavili a odnesli si hezký zážitek
z těchto akcí a nemysleli jen na zisk sdružení.“ K tomu v podstatě není, co dodat. Snad jen maličko a to,
že v dnešní době není nic zadarmo a všechno něco stojí. A tak opravdu jen stačí svou účastí přijít
podpořit úsilí těch, kteří se stále snaží, i když někdy pro malý zájem, něco pro naši obec dělat.
Olga Oravová
V případě připomínek a nápadů přikládám telefonní číslo 775 293 525 a email Olga.Oravova@seznam.cz

SDH koutek

Sbor dobrovolných hasičů má na svém kontě
organizaci několika již proběhlých akcí. Krátce připomeňme
například tradiční Hasičský ples, dětský karneval nebo
Vodění medvěda, při kterém spojili síly se sportovci.
Troufám si říct, že všechny tyto akce byly úspěšné
a vydařené.
V dubnu letošního roku se hasiči zúčastnili slavnosti
sv. Floriána na Hostýně a poté 8. 5. 2011 sv. Floriána ve
Všechovicích. 7. 5. 2011 proběhla v Libosvárech okrsková
soutěž, na kterou vyjeli s odhodláním a touhou po dobrém umístnění. Sluneční paprsky jim dodaly
tolik síly a potřebnou energii, že si z této soutěže nakonec odvezli krásné čtvrté místo v kategorii mužů
a ještě krásnější první místo v kategorii starších pánů. Disciplíny, se kterými se museli soutěžící
popasovat byly: požární útok, pořadová příprava a běh na 100m překážek. Hasiči však nelení
a připravují se na další soutěž, tentokrát na domácí půdě. 10.9. 2011 od 14:30 proběhne na hřišti TJ
soutěž o „Komárenského žabáka“, na kterou jste všichni srdečně zváni.
Lenka Škařupová
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Úspěšná sezóna komárenských fotbalistů
Sezóna 2010/2011 jistě zůstane v paměti každého fanouška místního fotbalového klubu FK
Komárno-Osíčko.
Místní spolek dokázal, co že se dá za krátkou dobu, pokud je trošku chtíč a zapálení, vybudovat.
Z podprůměrného klubu, který hrál vždy druhé housle, se stala parta, parta která táhla za jeden provaz.
Právě spolupráce, touha po
vítězství, odhodlání a srdce hráčů
i zapálených funkcionářů znamená,
že se místní tým FK KomárnoOsíčko v letošní sezóně umístil na
fantastickém
druhém
místě
v okresní soutěži kroměřížského
okresu.
Málokdo by před sezónou tipoval,
že
partička
kolem
kapitána
Žejdlíka,
veterána
Šindelka
a trenéra Platka dosáhne tohoto
fantastického umístění – ale stalo
se. Hráči drželi při sobě, hráli
atraktivní fotbal, žádného soupeře
nepodcenili a vždy šli za svým
cílem – hrát pro radost a pro
diváky. To se samozřejmě odrazilo i na návštěvnosti zápasů, kdy jsme po celou sezónu patřili mezi
nejnavštěvovanější zápasy soutěže.
Dalším aspektem, který mohutně přispěl k tomu, že jsme skončili na druhém místě, byl
přechod z defenzivního stylu na ofenzivní styl, kdy jsme se snažili svého soupeře přehrát, nikoliv naší
defenzívou, nýbrž útočným pojetím hry, z čehož vyplynulo 105 vstřelených branek. Dvakrát se našim
borcům podařilo zatížit konta soupeřů dvojciferným přídělem branek. Také defenzivní část hry se
radikálně změnila – mnoho jsme neinkasovali a průměr necelých 1,4 obdržených branek mluví za vše.
Satisfakcí za letošní krásné fotbalové zážitky, kterými nás hráči po celou sezónu provázeli,
budiž ukončení sezóny, která se nesmazatelně zapíše do paměti nejen hráčů, ale určitě i spoustě
fanoušků.
Jak už je v Komárně zvykem, tak i letos, se 25. června uskutečnil tradiční turnaj v malé kopané
Komárno Open Cup 2011. 19 týmů se v sobotním parném dni utkalo o primát vítěze turnaje. Ten si
nakonec po napínavém finále odnesl tým Happy Black, který zdolal na penalty Benfiku. Bronz
vybojoval a z turnaje odvezl tým Juřiny. Poděkování patří všem, kteří se jakkoliv podíleli na organizaci,
či samotném průběhu turnaje.
Popřejme tak týmu FK Komárno-Osíčko ať se na příští sezónu, která začíná za necelý měsíc
a půl řádně připraví, a ať nás svými výkony může bavit i v příští sezóně.
Bc. Jaromír Gadas

Vyjádření k solární elektrárně v Komárně
Vzhledem k tomu, že v současnosti platí v celé
České republice stop stav výstavby a připojování
solárních elektráren a kvůli průtahům se stavebním
povolením se v loňském roce nepodařilo stavbu zahájit
a zkolaudovat (stavební povolení vydáno v prosinci
2010), je aktuálně pravděpodobnost její budoucí
výstavby velmi malá.
Přestože se stále čeká na definitivní schválení
nového zákona o obnovitelných zdrojích, zvažujeme
i jiné možnosti využití pozemků ve vaší obci.
Za Towaki Japan Technology s.r.o. Petr Cabák
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Odpadové hospodářství
Tříděný odpad
V roce 2010 se v naší obci vytřídilo následující množství odpadů – plasty
2,2 t, sklo 3,34 t, papír 0,46 t. Za likvidaci tohoto odpadu obec zaplatila 24.279,Kč. Příspěvek od fy EKO-KOM za vytříděný odpad činil 16.234,- Kč. Zde je vidět,
že čím více vytřídíme odpadu, (nepůjde-li odpad na skládku komunálního
odpadu), nezatížíme životní prostředí a navíc dostaneme za tento vytříděný
odpad odměnu. Tato odměna je vyplácena jen za tříděný odpad, je tedy nutné,
aby PET láhve byly před vhozením do kontejneru co nejvíce slisovány, aby
zabraly co nejméně místa. Odměnu dostáváme za tuny, ovšem svozová firma obci
účtuje jednotlivě za vývoz kontejneru.
Komunální odpad
Komunálního odpadu jsme v r. 2010 vyprodukovali 69,8 t a velkoobjemového odpadu 6,4 t.
Za vyprodukovaný odpad obec zaplatila celkem 160.950,-Kč, na poplatcích od občanů bylo vybráno
102.400,-Kč.
Ostatní odpad
• sběr nebezpečného odpadu se provádí 2x ročně
• sběr veškerého elektroodpadu bude 2x ročně organizovat SDH Komárno – smluvně s fy
Elekrovin. O termínech sběru budou občané včas informováni.
• zpětný odběr a recyklace osvětlovacího zařízení (úsporné žárovky, výbojky, zářivky do délky
40cm) je zajištěn sběrným boxem v chodbě OÚ.
• biologicky rozložitelný odpad (tráva, seno) - je dohodnuto se ZD Všechovice, že občané
Komárna mají možnost vyvážet posečenou trávu, popřípadě seno do silážních jam v areálu ZD
v Komárně.
Žádáme občany, aby využili tuto možnost, jak likvidovat tento biologický materiál a neznečisťovali
jiná místa v našem okolí. Je nutné, aby se tráva vysypávala jen na vyhrazené místo, označené
informační tabulí v prostřední jámě, a to na co nejmenší plochu. Upozorňujeme, že pokud bude na toto
místo vyvážen jiný materiál, tato možnost se okamžitě zruší (tráva bude využita jako hnojivo).
Řešením, jak postupovat při likvidaci ostatního odpadu se intenzivně zabýváme. Likvidaci odpadu
(větve stromů, keřů a okrasných dřevin, stavební suť a hlína) není obec povinna řešit, to je povinnost
každého, kdo tento odpad vyprodukuje. Přesto se obec touto otázkou zabývá. Občané byli zvyklí tento
odpad vyvážet do prostoru za vodní nádrží. Všem je jasné, že to nadále nejde, protože toto místo je již
přeplněné. Momentálně se snažíme najít nové místo (pravděpodobně v prostorách za vodní nádrží),
kde by občané měli možnost vyvážet větve stromů, keřů a okrasných dřevin a obec by posléze
zajistila jejich hromadnou likvidaci.
Otevřenou otázkou zůstává, jak pomoci občanům s likvidací vytěžené hlíny
a suti. Podle zákona má tento odpad likvidovat ten, kdo ho vyprodukuje. Ani k této otázce se obec
nestaví lhostejně a je připravena v rámci možností občanům s likvidací tohoto odpadu poradit. Řešení
těchto palčivých problémů není jednoduché a žádá si delší čas. Bez spolupráce s Vámi, občany
s apelem na odpovědnost vůči našemu okolí, se to neobejde!

Plánované akce
Při nelehkém hledání využití možných dotací pro naši obec, byla na počátku tohoto roku
vypsána výzva z Programu rozvoje venkova na zlepšení občanské vybavenosti.
Tato výzva byla zaměřena na podporu spolků, tudíž žadatel musel být spolek. Proto SDH
Komárno (jako žadatel) ve spolupráci s FK Komárno - Osíčko vypracoval projekt a požádal
prostřednictvím “Místní akční skupiny Podhostýnska” Státní zemědělský intervenční fond o dotaci na
zlepšení vybavenosti těchto spolků. V rámci této akce budou vyměněna okna a vchodové dveře na
hasičské zbrojnici a šatnách sportovců. Nově zřízená vodovodní přípojka v hasičské zbrojnici povede
do nové kuchyňky a WC. Do zasedací místnosti zbrojnice a v šatnách sportovců bude pořízen nový
nábytek. Součástí této dotace je i kovový kontejner, který bude umístěný na hřišti a bude sloužit jako
sklad sportovního nářadí.
Celkové náklady jsou odhadovány na 245.000,- Kč. Schválená dotace pro SDH Komárno je ve
výši 80% celkových nákladů, tj. 196.000,- Kč. Zbývající částku 49.000,- Kč musí uhradit hasiči. Na
financování této akce si hasiči budou muset vzít úvěr. Realizace celého projektu je plánována na měsíc
srpen a září.
starosta obce
Kontakt na OÚ: Tel. 573 391 143, mobil starosty 777 92 88 67, email: komarno@knet.cz
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Informace o provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
Jak jsme již dříve informovali, dle Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze dne 1. 3. 2010 - o podmínkách
požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2011 a zrušuje vyhlášku č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. V podmínkách požární bezpečnosti výše
uvedeného nařízení je mimo jiné uvedeno, že každý si musí počínat tak, aby při provozu komína,
kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru. Aby při
provozu spalinové cesty a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru a úniku spalin od připojených
spotřebičů na tuhá, kapalná a plynná paliva musí se provádět kontroly, čištění a revize spalinové
cesty způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády.

•

Kontrola spalinové cesty se provádí odborně způsobilou osobou, která je držitelem
živnostenského oprávnění v oboru kominictví nejméně 1 x ročně. O provedené kontrole vydá
odborně způsobilá osoba písemnou zprávu („Zpráva o provedení kontroly spalinové cesty“).
• Čistění spalinové cesty se provádí odborně způsobilou osobou, která je držitelem
živnostenského oprávnění v oboru kominictví. O provedeném čistění spalinové cesty vydá odborně
způsobilá osoba písemnou zprávu („Zpráva o čištění spalinové cesty“). V nařízení vlády dána možnost
provádět čistění spalinové cesty o jmenovitém výkonu do 50 kW svépomocí. Čištění spotřebiče na
pevná paliva do 50 kW svépomocí se provádí podle návodu výrobce za podmínky, že budou
prováděny kontroly spotřebiče odborně způsobilou osobou, a to nejméně l x ročně.
Pokud bude mít někdo z občanů zájem o kontrolu a vyčistění komínu, včetně vypracování
zprávy o kontrole, navštíví naši obec kominík firmy KYTLICA. Cena za vyčistění komínu na tuhá
paliva (včetně zprávy) je 320,- Kč, za kontrolu komínu plynového spotřebiče (včetně zprávy) 270,- Kč.
Pokud si sami nevynesete saze, které kominík vybere z komína, a budete to vyžadovat od kominíka,
zaplatíte 80,- Kč. Zájemci o tuto službu se mohou přihlásit na obecním úřadě do 20. 7.
2011. Termín návštěvy kominíka Vám bude včas oznámen hlášením obecního rozhlasu (koncem
července).

Rychlé informace
•

•
•
•
•
•
•
•

od dubna ,,na obec“ nastoupili dva pracovníci v rámci projektu veřejně prospěšné práce.
Podílejí se zejména na úklidu obce, ošetřování zeleně a údržbě obecního majetku.
od měsíce března je v rámci úsporných opatření upraven režim veřejného osvětlení. V nočních
hodinách, od 23.00 hod do 4.30 hod svítí světla jen v omezeném režimu (svítí cca každé třetí
světlo).
blahopřání oslavencům, které bývalo zvykem hlásit poslední neděli v měsíci, bylo přesunuto na
poslední pondělí v měsíci na 16 - 17 hodin.
MUDr. Hradilová upozorňuje pacienty, že bude mít dovolenou od 18. července do 5. srpna
2011.
dětská lékařka MUDr. Svobodová bude mít od 4. 7. – 15. 7. dovolenou.
dne 25. 7. 2011 od 7:30 do 11:30 bude přerušena dodávka elektrické energie v naší obci.
v příštím zpravodaji chystáme oznámení životních výročí, svateb, narození dětí aj. Kdo nechce,
aby bylo jeho jméno zveřejněno v souvislosti s tímto oznámením, nahlaste to prosím na OÚ.
aktuální informace mohou občané sledovat na webových stránkách obce www.komarno.cz
v odkazu „informace pro občany“.
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Na přípravě zpravodaje spolupracovali Bc. Jaromír Gadas a Lenka Škařupová.

