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Vážení spoluobčané,
tento úvod začínám s povzdechem nad časem, který tak rychle ubíhá. Zase
jsme se ani nenadáli a je před námi léto. Snad bude počasí příznivé a naše plány na
toto období proběhnou podle našich představ a přání. Spousta z nás využívá čas
prázdnin k letním radovánkám a poznávání krás naší země i zahraničí. Bohužel si
často neuvědomujeme, kolik krásných a zajímavých míst jsme ještě neviděli v našem
blízkém okolí - na kterém místě byla tvrz ze 14.
14 století, nebo jak vznikly názvy
místních částí katastru obce (Nad cihelnou, Komonice, Džbel, Rybník aj.).
aj
K zamyšlení je i historie kulturního domu - bývalého pivovaru, posléze pobočky –
rašplovny - Firmy THONET, ledovny, železné hutě ze 17.
17 století, nebo historie
Kubějového mlýna s mlýnským náhonem, obecních budov, postupné změny toku
Juhyně a podobně (další
alší viz. příspěvek pana knihovníka). Když jsem už zabrousil do
historie obce, neodpustím si ani zamyšlení nad
na vznikem názvu naší obce. Nabízí se
myšlenka, že název Komárno pochází od velkého výskytu bodavého hmyzu, který se
zde pravděpodobně vyskytoval u vodních ploch rybníka (nebo rybníků a močálů?),
které byly v minulosti na území Komárna. Tak mě napadá, že je škoda, že
ž v Komárně
nyní nemáme žádný rybník - snad se někdy nějakého dočkáme. Když už nemáme
rybník, tak jsem rád, že se u nás alespoň symbolicky objevil vodník na vrbě u mostu
přes potok Komárník. Jsem
sem zvědavý, jak dlouho tam vydrží ☺.
Ale to jsem se už dostal jinam,
jinam, od původního tématu prázdnin
prázdni a léta. Během
tohoto období, pravděpodobně do konce října, musíme zvládnout dopravní omezení,
které provází oprava hlavní silnice v naší obci a v celém úseku směrem na Bystřici
pod Hostýnem. Dopady této stavby postihnou v určitém směru každého z nás. Ať se
jedná o problémy při pohybu po naší obci, nebo útrapy obyvatel
ob
rodinných domů,
kterých se stavební práce nejvíce dotýkají. Další velký problém jsou objízdné trasy,
které si vyžádaly částečné,
tečné, či úplné uzavírky silnice v rámci stavby. Vcelku chápu
trable Vás všech, kterým toto omezení komplikuje život. Musíme věřit, že dotčené
úřady, které připravovaly toto dopravní řešení, postupovaly takovým způsobem, aby
stavba probíhala co nejrychleji a dopady
dopad veškerých omezení byly pro občany
minimální.
Na závěr bych Vám rád poděkoval za vaši trpělivost a pochopení, které máte
při právě prováděných opravách komunikací a zároveň Vám přeji příjemné prožití
hodů, nastávajících dovolených a dětem co nejkrásnější prázdniny, plné krásných
zážitků.
=Milan Šindelek,
indelek, starosta obce=
obce
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HOSPODAŘENÍ OBCE
PŘÍJMY-tř. 1 daňové příjmy
tř. 2 nedaňové příjmy
tř. 3 kapitálové příjmy
tř. 4 přijaté transfery
PŘÍJMY CELKEM

Schválený
rozpočet
2.572.200,-498.000,-2.000,-1.413.800,-4.486.000,--

Upravený
rozpočet
2.572.200,-808.000,-2.000,-3.010.800,-6.393.000,--

Skutečnost k 31.
12. 2013
2.668.672,69
801.615,56
810,00
3.910.153,30
7.381.251,55

VÝDAJE-tř. 5 běžné výdaje
tř. 6 kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM

2.848.000,-538.000,-3.386.000,--

3.823.000,-1.470.000,-5.293.000,--

3.751.500,97
1.406.524,30
5.158.025,27

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
+ počáteční stav účtů k 1. 1. 2013
- uhrazené splátky – úvěr chodníky III/01864
- úvěr dlouhodobý hřiště

2.223.226,28
134.037,26
-1.000.000,00
-100.000,00

= konečný zůstatek účtů k 31. 12. 2013

1.257.263,54

Z tabulky č. 1 vyplývá, že Obec Komárno v roce 2013 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem a
schválenými rozpočtovými opatřeními. V příjmech (tř. 4) i výdajích (tř. 5) jsou zahrnuty převody fin.
prostředků mezi jednotlivými účty obce ve výši 900.500,- Kč, které se nerozpočtují.

FINANČNÍ PROSTŘEDKY
KB Kroměříž – běžný účet
- spořící účet
ČNB – běžný účet
Dlouhodobý úvěr na víceúčel.hřistě
Dlouhodobý úvěr na chodníky

Stav k 1. 1. 2013
134.037,26
0,-0,-- 225.000,--1.000.000,--

Stav k 31. 12. 2013
619.920,90
500.870,52
136.472,12
- 125.000,-0,--

Výsledek hospodaření za rok 2013 dle Výkazu zisku a ztrát je 873.237,08 Kč.
DOTACE
ÚČEL DOTACE
SR - Výkon stát.správy
Úřad práce - VPP
Dotace na hosp. v lesích od ZK
Dotace na vybavení SDH od ZK
Dotace na volbu prezidenta
Dotace na volby do Parlamentu ČR
Dotace na chodníky od SZIF-EU
Dotace na chodníky od SZIF-ČR
Dotace na bezdrát. rozhlas – FS EU
Dotace na bezdrát.rozhlas - SFŽP
Dotace celkem

UZ

POLOŽKA

13234
00070
14004
98008
98071
89512
89511
15825
90877

4112
4116
4122
4122
4111
4111
4213
4213
4216
4213

ČÁSTKA
54.600,00
552.000,00
45.050,00
25.000,00
26.909,00
27.100,00
965.249,00
321.750,00
936.884,45
55.110,85
3.009.653,30

Dotace, které obec zapojila do rozpočtu, byly poskytnuty ve výši 3.009.653,30 Kč, což je
40,77 % z celkových příjmů. Veškeré dotace podléhají kontrolám institucí, které dotaci poskytují.
Jejich použití a závěrečné vypořádání je ve smlouvách vždy jednoznačně určeno.
Z poskytnutých dotací bylo vráceno v lednu 2014 3.404,- Kč z dotace na volby do Parlamentu ČR.
Pokud zhodnotíme dlouhodobější hospodaření, tak se podařilo (i přes zrealizované investice
v minulých letech) financování obce stabilizovat. Úvěr za pořízení vodovodu je již zcela splacen a v roce
2015 nás čeká splatit poslední splátku 25.000,- Kč úvěru na víceúčelové hřiště. V letošním roce nás
čeká financování oprav komunikací (rozpočet 1.570 tis. Kč), na které máme přislíbeny dotace jen od
Zlínského kraje ve výši 192.000,- Kč. Zbytek budeme pravděpodobně hradit z rozpočtu obce.
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OBCI

Díky poskytnuté dotaci v rámci VPP z pracovního úřadu mohla obec zaměstnat od 1.
dubna 2014 pět pracovníků, jejichž hlavní pracovní náplní je údržba a úklid veřejných prostor
obce. V rámci své pracovní náplně provedli rovněž odvodnění kanalizační vpusti u vodovodu
na hřbitově. Provedli také usazení nových obrub a přeložení dlažby chodníků na hřbitově.
V jarních měsících provedli vysazení 3 700 ks stromků v obecním lese. Vlastními silami bylo
zhotoveno oplocení kolem výsadby listnatých stromů. Provádí se také drobné stavební opravy
obecních budov a pracovníci obce pomohli při instalaci věžních hodin na hasičské zbrojnici.
Obec byla nucena zakoupit nový křovinořez STIHL, jelikož náklady na opravu starého
křovinořezu se neúměrně zvyšovaly.
V letošním roce připravujeme další kroky k připojení nového posilového vrtu do
vodovodního systému. Jedním z těchto kroků je zřízení elektrické přípojky u vrtu a další
nutné čerpací zkoušky a testy jakosti vody.
Ti, kteří cestují vlakem, již jistě zaznamenali, že České dráhy v loňském roce uzavřely
výdej lístků i s čekárnou v železniční stanici Rajnochovice. Po dohodě mezi obcemi
Rajnochovicemi, Podhradní Lhotou a Komárnem se podařila uzavřít smlouva s ČD o
pronájmu čekárny. Čekárna železniční stanice Rajnochovice je od letošního února otevřena
v pracovní dny od 5:00 do 17:00 hod. Tuto službu zajišťuje obec Rajnochovice - o nutné
náklady se dělí všechny obce stejným dílem.

OPRAVA KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ U HLAVNÍ SILNICE
Od 15. dubna byly firmou SWIETELSKY
zahájeny stavební práce na opravách
místních komunikací, chodníků a parkoviště
u hřbitova. Investorem těchto prací je obec
Komárno.
Stavba
probíhá
současně
s generální opravou silnice II/150 v úseku
naší obce až do Bystřice pod Hostýnem.
Investorem těchto prací je Ředitelství silnic
Zlínského kraje. Práce jsou rozděleny do
dvou etap. Do 4. července by měly být
hotové práce na komunikacích od hasičské
zbrojnice po hřbitov (finální asfaltový
povrch bude položen až o týden později).
Od 7. července by měla odstartovat druhá
etapa stavebních prací od hasičské zbrojnice
až po lipovou alej. Opravovat se budou
chodníky,
místní
komunikace
před
hasičskou zbrojnicí a před obecním úřadem.
Před budovou bývalé mateřské školky bude
vybudován nový chodník. Současně bude
pokračovat oprava mostu přes Juhyni a
částečně se opraví i most přes mlýnský
náhon. Druhá etapa stavebních prací by
měla být dokončena do 31. 10. 2014. Při
realizaci druhé etapy dojde k celkové
dopravní uzávěrce silnice II/150 v úseku
Komárno – Osíčko. Objízdná trasa pro motorová vozidla směrem na Bystřici pod Hostýnem
povede přes Všechovice.
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Na úvod bychom chtěli poděkovat všem občanům,
kteří v loňském roce 2013 třídili odpad do připravených
kontejnerů
biologického

a využívali vyhrazených míst
odpadu.

Odpovědný

přístup

k ukládání
k třídění

jakýchkoli odpadů pomáhá nejen přírodě, ale také našim
peněženkám. Odměny za třídění odpadu, které obec získává
od fy EKO-KOM přispívají k tomu, že navzdory zvyšujícím
se nákladům na likvidaci odpadu se daří v naší obci poplatek za popelnice držet již
několik let na stejné výši.
Tříděný odpad
V roce 2013 se v naší obci vytřídilo následující množství odpadů – plasty 2,49
t, sklo 3,34 t, papír 0,76 t. Za likvidaci tohoto odpadu obec zaplatila 19.058,-Kč.
Příspěvek od fy EKO-KOM za vytříděný odpad činil 16.035,- Kč.
Komunální odpad
Komunálního odpadu jsme v r. 2013 vyprodukovali 65,32 t a velkoobjemového
odpadu 4,66 tuny. Za tento odpad obec zaplatila celkem 121.524,-Kč, na poplatcích od
občanů bylo vybráno 99.873,- Kč.
Rekapitulace likvidace odpadů v Komárně:
•
•
•
•
•

•
•
•

Tříděný odpad (plasty, sklo, papír) – kontejnery na tříděný odpad
Komunální odpad (popelnice) – svoz každý lichý pátek
Sběr nebezpečného odpadu – 2x ročně (bude vyhlášeno rozhlasem)
Sběr veškerého elektro-odpadu provádí 1x ročně SDH Komárno – smluvně s fy
Elekrovin. Sběr elektro-odpadu se uskuteční v měsíci září
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

OSVĚDČENÍ
V roce 2014 obdržela obec Komárno od společnosti EKO-KOM, a. s. osvědčení
o úspoře emisí. Celkem naše obec přispěla rozvojem a provozem tříděného sběru
a recyklací odpadu ke zlepšení celorepublikového životního prostředí a snížením
uhlíkové stopy. Úspora v rámci třídění a recyklace představuje 10,656 tun emisí CO2
do ovzduší.
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KOMPOSTÉRY
Na
základě
rozhodnutí
obecního
zastupitelstva jsme podali žádost o dotaci
z operačního programu životního prostředí na
pořízení kompostérů. Naším
po téměř ročním snažení podařilo
dotáhnout do zdárného konce
termínu.
Koncem června proběhlo výběrové řízení
na dodavatele kompostérů
MEVA – Ostrava, s. r. o.
rozhodnutí o poskytnutí podpory
Ministerstvem
životního
prostředí
bude
v nejbližší době projekt schválen
Každá domácnost v Komárně
době plastový kompostér. V
projektu budou pořízeny také 2 ks elektrick
k dispozici k zapůjčení pro potřeby občanů
Podrobné informace jak kompostovat a co lze kompostovat
organického hnojiva vám budou dodány

KULTURA
Vážení spoluobčané,
dne 26. 4. jsme zahájili
přihlášených vzorků vyhrála trnková slivovice p.
rok bude úrodný a v dalším ročníku bude opět co ochutnávat. V měsíci květnu jsme

mši svaté (za příznivého počasí)
hudby, kde bude přichystáno drob
pod širým nebem před KD.
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SEZNAM PŘIPRAVOVANÝCH KULTURNÍCH AKCÍ V
Datum

pořadatel
řadatel

akce
Hodová zábava
Fotbalový zápas Ženatí : Svobodní
Tenisový turnaj
Nohejbalový turnaj
Komárenský krysák
Soutěž „O komárenského žabáka“
Vítání občánků
Setkání seniorů
Myslivecký hon
Rozsvícení vánočního stromku
Návštěva Mikuláše
Adventní koncert

Červenec
Srpen
Září
Listopad
Prosinec

ROCE 2014

SDH Komárno
FK Komárno – Osíčko
Sokol Komárno (stolní tenis)
Soukromá akce
Sokol Komárno
SDH Komárno
Sbor pro občanské záležitosti
Obecní úřad Komárno
Myslivecké sdružení Javorník
Obecní úřad Komárno
Obecní úřad Komárno
Obecní úřad Komárno

PROGRAM HODŮ 2014 V KOMÁRNĚ
SOBOTA 5. 7.
9:00 HOD.

BUDÍČEK DECHOVOU HUDBOU

9:30 HOD.

SVÁTEČNÍ MŠE SVATÁ PŘED KAPLÍ

10:45 – 12:00 HOD.

KONCERT DECHOVÉ HUDBY PŘED KD

20:00 HOD.

HODOVÁ ZÁBAVA (SKUPINA „HLT“)
NEDĚLE 6. 7.

14:00

ŽENATÍ : SVOBODNÍ (FOTBAL)

VĚŽNÍ HODINY UPROSTŘED DĚDINY
Tak zní oficiální a úplný název dotačního projektu, se kterým požádal SDH Komárno
Státní zemědělský intervenční fond přes MAS Podhostýnska o finanční podporu. Obsahem
tohoto projektu je pořízení 3 ks věžních hodin do věže nad zvonici hasičské zbrojnice, nátěr
střechy a vrat, pořízení velkokapacitního stanu a 3 ks stolů do klubovny na hasičské zbrojnici.
Hasiči

se

do

realizace

tohoto

projektu pustili i přes omezenou
finanční podporu dotačního titulu.
Celkový rozpočett projektu
je

vyčíslen

na

155 900

Kč.

Vyúčtování celé akce ještě není
zcela ukončeno, ale hasiči počítají
se

svou

finanční

spoluúčastí.

Záměrem této akce je dokončit
myšlenku našich předků z roku
1927 (postavení zbrojnice) a instalovat opět věžní hodiny.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KOMÁRNO
Místní jednotka sboru dobrovolných hasičů Komárno, kterou by se dalo
takové

popsat

jako

kolektivně

stmelující,

fungující,

pracující

a organizačně činná, nenechala své členy zahálet ani v letošním roce. V
únoru se konal již
již tradiční Hasičský ples a o týden později pak vystřídaly
své rodiče na tanečním parketu děti. Po uskutečnění těchto dvou akcí
(plesu a karnevalu), byl únor sice krátkým, leč aktivním měsícem.
V dubnu hasiči výjimečně vynechali slavnosti sv. Floriána na sv. Hostýně. Pozvání
sousedního sboru dobrovolných hasičů ze Všechovic však přijali a stejné slavnosti, která proběhla
jen o den později, se zúčastnili tam.
V květnu naši obec zpestřila májka ozdobená barevnými stuhami a státní vlajkou. Ke
stavění májky tradiční
radiční metodou si hasiči přizvali na pomoc i ostatní spolky a dobrovolníky z řad
občanů. Májka, často prohnutá jako luk a vyhlížející k samovolnému padnutí ustála, a 30. 5. 2014
se dočkala své minuty slávy při jejím slavnostním kácení. Kácení máje bylo spojeno
sp
s oslavou
dětského dne. Vše probíhalo před kulturním domem, kde bylo připravené pohoštění a různá
lákadla pro všechny malé oslavence v podobně skákacího hradu, soutěží a projížďky na koni.
V květnu letošního roku se hasiči aktivně zúčastnili prvního
prvního kola okrskové soutěže, která se
konala ve Vítonicích. Na tuto soutěž vyjeli s nasazením, odhodláním a touhou po poháru. Po
urputném zápolení a boji o každou sekundu, na prvenství a pomyslné zlato však něco málo
chybělo. Z Vítonic si nakonec
odvezli druhé místo a to jak
v kategorii starších pánů, tak
v kategorii mužů. Výkony našich
dobrovolných požárníků budete
mít

možnost

na

vlastní

oči

sledovat a ohodnotit 6. 10. 2014,
kdy budou na domácí půdě
bojovat o lesklý kov a zároveň o
Komárenského žabáka.
Naši

hasiči
siči

se

však

neprojevili jen jako dobří organizátoři, nebo urputní soutěžící. Obstáli rovněž u opravdového
zásahu, při květnovém požáru rákosí v Komárně. Po zachování klidné hlavy a ,,nešíření paniky“
požár uhasili a místo řádně zajistili.
Příští víkend nás v Komárně čekají hody. Již teď se hasiči aktivně zapojují do příprav
pouťové zábavy a hodů celkově. Začátek hodové zábavy pod širým nebem je ve 20:00 hodin.
K poslechu, tanci nebo zpěvu bude hrát skupina HLT. Pokud se vše podaří, můžeme se dočkat i
překvapení v podobě ohnivé show.
show Tímto Vás všechny srdečně zvou HASIČI.
=Lenka Škařupová=
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EVERGREEN POSLEDNÍÍC
CH LET – OPĚT STŘÍBRNÁ POZICE
Okresní fotbalová soutěž je opět historií a jako v předchozích
ročnících FK Komárno – Osíčko ostudu rozhodně neudělalo.
neudělalo
Mužstvo stejně jako v předcházejících ročnících bojovalo na špici
tabulky a znovu po roce naši hráči dosáhli „jen“ na druhé místo,
které se bude určitě velmi těžce obhajovat.
Ve 24 utkáních uhrálo FK Komárno – Osíčko 45 bodů za 13
er a 6 nerozhodných výsledků, v 5 případech muselo Komárno
výher
odejít ze hřiště v roli poraženého týmu. Mužstvo těžilo hlavně
z domácích zápasů, kdy na své nedobytné tvrzi prohráli po více než 2 letech až v zápase č. 32,
kdy naši hráči prohráli po špatném výkonu s Rymicemi 2:4. Ovšem i tak byla série zápasů, jež
před nedávnem skončila, obdivuhodná a určitě dlouho se ji jen tak v dohledné
dohledn době někomu
překonat nepodaří.. Nesmazatelným písmem se tak naši hráči zapsali do historie, nejen
komárenské, ale i celo-okresní
okresní kopané.
Ve všech odehraných zápasech naši hráči pokořili soupeřovy brankáře 82 přesnými
zásahy, naopak oproti předchozím ročníkům mnohokrát
mnoho
inkasovali a to hned 53 krát.
Nejvyšší výhru naše mužstvo vybojovalo na domácí půdě proti Prusinovicím, kdy v přestřelce
zvítězili 8:3, 7 branek vstřelili doma Zahnašovicím a na půdě Kostelce. Premiérově v historii
se nám podařilo porazit svého odvěkého rivala z Rajnochovic více než 1x za sezónu.
sezó
Ze 4
vzájemných zápasů, které mužstvo odehrálo, zvítězili naši hráči 3x a jednou prohráli. Celkové
skóre ze „čtyřzápasu“ s Rajnochovicemi hovořilo jasně pro naše barvy 14:5 – poprvé v historii
klubu jsme zvítězili i na rajnochovském hřišti. Nejvyšší prohru
ohru museli hráči překousnout
v Holešově, když dostali velmi nepopulární „desítku“.
Na
korunu
pro
nejlepšího střelce letos
dosáhl kapitán týmu
Jaroslav
Žejdlík
Žejdlík,
který
na
svou
střeleckou
pažbu
udělal
zářez
21.
přesnými střeleckými
zásahy z 23 soutěžních
utkání (1 zápas vyhrál
soupeř kontumačně).
kontumačně)
Na
druhém
místě
skončil se 17. brankami
Marek
Hošťálek.
Celkem se ve všech
soutěžních
zápasech
prosadilo 14 různých
hráčů.
V první letní den proběhl na fotbalovém hřišti v Komárně již 5. ročník tradičního
t
turnaje v malé kopané – Komárno Open Cup 2014. Přihlášeno bylo 15 družstev, k vidění bylo
na 4 desítky zápasů, z nichž se do finále prokousali FK Komároš a pozdější vítěz Happy Black.
Návštěvníci, kteří se letos nesešli v tak hojném počtu, jako v minulých letech, si i přesto opět
pochvalovali organizaci a celkový průběh turnaje. Na hody (v neděli v 14:00 hod.) bude FK
Komárno – Osíčko pořádat tradiční měření sil mezi ženatými pány a svobodnými mládenci.
Děkujeme všem fanouškům, sponzorům a partnerům
partnerům za podporu a přízeň, kterou
nám zachovali a budeme se spolu těšit na další sezónu, která začne v měsíci srpnu předkolem
poháru OFS Kroměříž.. Více informací na www.fkkomarno.cz.
=Jaromír Gadas=
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KNIHOVNA
V lednovém „Zpravodaji“ byla informace o dosažených
knihovnických výsledcích vč. sledovaných statistických údajů za rok
2013. V dubnu bylo v knihovně obměněno 80 knih z knihovního fondu
Knihovny Kroměřížska. Máme tedy vskutku z čeho vybírat.
Dnes bych chtěl
ěl všem nabídnout některé tituly naučné literatury, které
se vztahují nejen k našemu nejbližšímu okolí, ale především přímo
k naší obci. Níže uvedené knihy
knih si můžete zapůjčit v knihovně:
•
•
•
•
•
•
•

Archeologie Moravy a Slezska: (informační zpravodaj ČAS, VIII. ročník - 2008).
Historie zaniklé středověké tvrze v Komárně, která stávala v zahradách rodinných
domů čp. 8 a 9.
Čerňava: Dalibor Kolbinger,
Kolbinger (2011) Putování horou Čerňava a jejím nejbližším okolí z
pohledu archeologa.
Lidové
ové stavby známé neznámé – Kroměřížsko: Olga Floriánová,
Floriánová (2011)
Popis historické zástavby v naší obci vč. fotografií domů čp. 10, 25 a stodol za domy
čp. 23, 24, 25.
Dějiny města Kelče: Autorský kolektiv vedený S. Kovářovou a D. Papajíkem , (2004).
Několik odkazů na naši obec neboť Komárno patřilo do kelečského panství.
Nábytek z Bystřice pod Hostýnem: Šimoníková Jaromíra, (1992) Obrázek „filiálky“
Thonet z roku 1890 – dnešní kulturní dům.
Příroda Hostýnských vrchů: Tomáš Svačina, (2007) Seznámení s faunou, florou a
chráněným přírodním územím.
Komárno včera a dnes: Petr Pálka, (2001) - není
ení třeba představovat, převážná část
občanů knihu vlastní.

U dalších knih není uvedena charakteristika obsahu, neboť zaměření knihy přímo vyplývá z
názvu.
•
•
•
•
•
•
•

Obrazy z dějin Hostýna: Kozlová Olga, (2008)
Svatý Hostýn fotografií i slovem: Karel Bartošek, (2011)
Rusava. Život valašské dědiny:
dědiny František Táborský, (1993)
Rajnochovice.
vice. Průvodce minulostí a současností: Jindřich Rajnoch, (2004)
Zálhotský sborník: PhDr. Josef
Jos Novosad, (několik ročenek)
Podhradní Lhota, 700 let: František Chytil, (1972).
Osíčko – 650 let: Petr Pálka, (2010)

Na závěr mého příspěvku uvádím úsměvnou historku,
historku, která je stará více než 90 let.
„Hasiči jednotlivých obcí z okolí si vypomáhali. Ve schůzi
obecního zastupitelstva Osíčka 26. 8. 1923 byl projednáván
dluh po hasičích z Komárna, kteří dne 24. 8. přispěchali
hasit a za občerstvení po požáru zůstali dlužni 48 Kč. Obec
to za ně zaplatila. Současně
oučasně požádal hasičský spolek
z Osíčka o podporu za vzornou obětavost při požáru.
Zastupitelé se dohodli na odměně 25 litrů piva místním
hasičům.“ (Převzato z knihy Osíčko, str. 103).
Názvy dalších knih naučné literatury
eratury našeho regionu najdete
na webových stránkách knihovny.
Na Vaši návštěvu se těší knihovník, Ladislav Pauk
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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.

INFORMACE O MÍSTNÍ KAPLI
V dubnu letošního roku byly z financí naší kaple zakoupeny do majetku dva ornáty,
které ušily sestry z Velehradu (fialový a zelený) za 5 000 Kč. Zároveň byl zhotoven nový
přenosný obětní stůl do místní kaple,
kaple, který byl vyroben p. Kopečným ze Všechovic. Pořizovací
cena nového obětního stolu byla 7 000 Kč. Rovněž byl zakoupen na úklid nový vysavač za
2 500 Kč. Příjmy tvoří především finance ze mší svatých a ze sbírek.

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY OBCE
Od července 2014 jsou zprovozněny nové internetové stránky obce
Komárno. Obecní úřad se bude snažit udržovat stránky přehledné,
neustále aktualizované a účelně obsáhlé. Stránky obce jsou dostupné
na internetové adrese http://www.komarno.cz.
Budeme proto velmi rádi, pokud se i Vy, občané Komárna aktivně zapojíte do tvorby
a vylepšení internetových stránek svými nápady a inovacemi.
Své dotazy, nápady a připomínky nám můžete sdělovat,
lovat, posílat nebo telefonovat
a společnými silami vytvoříme přehledné
přeh
a účelně obsáhlé stránky obce.

RYCHLÉ INFORMACE
•
•
•
•
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ve středu 30. 7. 2014 ráno přijede p. Haluzová a bude pro občany
čany provádět pedikérské
služby,
na příští rok se chystá kalendář „Podhostýnského mikroregionu“ s tématikou
sportovní a kulturní akce,
akce
na
a obecním úřadě je pro občany k zapůjčení povolenka pro vjezd do Komárna pro
vozidla zásobování s hmotností nad 7,5 tuny,
těsně před uzávěrkou zpravodaje dostala obec informaci, že jsme uspěli s žádostí o
dotace na rekonstrukci obvodového pláště – zatepleníí budov obecního úřadu a
budovy bývalé mateřské školky. Finanční spoluúčast obce k těmto akcím není
zahrnuta v rozpočtu obce na letošní rok, bude tedy na rozhodnutí obecního
zastupitelstva jakým způsobem a v jakém časovém horizontu se budou tyto akce
realizovat
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