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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ
Konec roku se neúprosně blíží 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 všichni se dočkáme pravého zimního počasí, bohatého na sněhovou peřinu.
Toto přání umocňuje fakt, že máme za sebou jeden z nejteplejších
a nejsušších roků, jaké si pamatujeme. Letní horko s minimem srážek se projevilo i na úrodě,
kdy sklizené plodiny byly většinou menší a ovoce obsahovalo víc cukru. Málo srážek se také
projevilo na snižování hladiny podzemní vody. Naštěstí nás nepostihl nedostatek vody
v zásobování obyvatel z obecního vodovodu, ze kterého spotřeba v letních měsících stoupla
o cca 30% oproti jiným rokům. V našem okolí jsou obce, které musely omezovat spotřebu
vody a musely řešit její krizový nedostatek. Mezi ně patřily i Rajnochovice, kterým jsme
pomohli v zásobování vody a pomocí cisteren jsme sousedům dodali 120 m3 vody. Tento
zatím dobrý stav zásob v naší obci nás nesmí uchlácholit a budeme dále pokračovat
v přípravách k napojení nového vrtu do sítě obecního vodovodu a tím zajistit dostatek vody
pro naše občany i do budoucna.
Z událostí letošního roku, na které velmi rád vzpomínám, je aktivita našich
maminek s malými dětmi, které pomáhají obohacovat v poslední době náš společenský život
v obci. Kromě již zažitých akcí v Komárně proběhly zejména jejich zásluhou velikonoční
a vánoční dílničky, drakiáda, dětský den spojený s kácením máje, uspávání broučků, výzdoba
kulturního domu před besedou se seniory a další drobné aktivity, které tzv. „upekly“ se svou
drobotinou v klubovně obecního úřadu, kde se setkávají. Řeknu to upřímně. Hluboce
smekám před těmito maminkami, že se zapojují s tak velkou ochotou, vervou a zápalem do
dění obce a najdou si čas při každodenní péči o své děti na tyto aktivity. Držím jim dále palce!
Na závěr si dovolím poblahopřát našemu knihovníkovi, panu Ladislavu Paukovi
k mimořádnému osobnímu ocenění za dlouhodobou příkladnou práci v obecní knihovně,
které se mu dostalo od zástupců Krajského úřadu Zlínského kraje. Toto ocenění si pan Pauk
za svoji práci, kterou pro naši knihovnu vykonal, zaslouží. Přeji mu do dalších let mnoho
elánu v jeho práci v obecní knihovně.
Vám ostatním přeji příjemně prožité svátky vánoční a mnoho zdraví a úspěchů do
nového roku 2016.
=Milan Šindelek, starosta obce=
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Shrnutí letošního roku zahájím opětovným připomenutím
významné investiční akce Podhodhostýnského mikroregionu – a to
výstavbou rozhledny na Kelčském Javorníku. I krátká doba od
otevření rozhledny (od září letošního roku) ukázala, že rozhledna
přispěje k zatraktivnění celého regionu. Důkazem toho je vysoká
návštěvnost rozhledny. Proto mě mrzí, že nám z důvodu
nepříznivého počasí nevyšel plánovaný hromadný výjezd na
rozhlednu. Doufám, že se nám podaří zajistit v jarních měsících
povolení ke vjezdu a na rozhlednu se podívají i ti občané, kteří se
fyzicky necítí na pěší výšlap.
Úklid a údržbu veřejného prostranství se nám daří zajišťovat
pracovníky obce, kteří pracují dle uzavřené smlouvy s Úřadem
práce v Kroměříži v rámci projektu veřejně prospěšných prací.
Mzdy pracovníků jsou díky dotacím
dotací spolufinancovány ze státního
rozpočtu a evropského sociálního fondu. Tito pracovníci se kromě
úklidových prací podíleli na vyžínání trávy kolem stromků
v obecním lese, nátěru stromků proti okusu a úklidu klestí po
nucené těžbě stromů. V letošním roce jsme
jsm neměli v plánu žádnou
těžbu dřeva, ale z důvodu masivního napadení stromů kůrovcem jsme byli nuceni vytěžit
téměř 200 m3 dřeva. Tato situace nás netěší, ale jiný způsob boje proti kůrovci se zatím
nenašel. Problém je vtom, že napadení stromů kůrovcem je velmi rozšířeno po celém okolí,
těžba dřeva je vysoká a výkupní ceny se snížily o cca 1/3. Celkový zisk z takovéto těžby je
minimální, náklady na těžbu dřeva a novou výsadbu spotřebují větší část zisku z prodeje.
Tento kalamitní stav není jen v Mokráči, alee kůrovci podléhají i mladé smrky – viz lesík u
Juhyně za mostem u I. splavu - musel být vytěžen téměř celý smrkový porost.
porost
Pracovníci obce v jarních měsících pracovali na terénních úpravách při opravě
chodníků a zapojili se také do stavebních akcí zateplení
zatepl
budov OÚ a bývalé MŠ.
V letošním roce jsme se mimo jiné zaměřili na údržbu břehů vodních toků, zejména
Komárníku u fotbalového hřiště, v příštím roce máme v plánu pokračovat v této činnosti
i kolem Juhyně u mostů.

„KOTLÍKOVÉ DOTACE“ VE ZLÍNSKÉM KRAJI
Ministerstvo životního prostředí spustilo v rámci Operačního programu Životní
prostředí 2014-2020
2020 podporu výměny kotlů v domácnostech, tzv. „Kotlíkové dotace“.
dotace“
Prostřednictvím programů, které budou administrovat kraje, budou moci peníze
z evropských fondů využít přímo majitelé rodinných domů. Dotace jsou určeny na výměnu
starých neekologických kotlů na tuhá paliva za moderní kotle na biomasu, uhlí, nebo jejich
kombinaci, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel, případně kombinaci se solárním
systémem na vytápění a ohřev teplé vody. Na podporu výměny kotlů bude ve Zlínském kraji
v období 2016-2017 k dispozici cca 155 mil Kč. Ve Zlínském kraji dojde k zajištění výměny
minimálně 1080 kotlů. Na výměnu zdroje tepla v domácnostech bude poskytnuta
v jednotlivém případě dotace ve výši 70 % - 85 %. Maximální výše dotace je však dána
příslušným procentem z nejvýše 150 tis. Kč.
Příjem žádostí je od ledna 2016 na předepsaném
aném formuláři na adresu Krajského úřadu
Zlínského
kraje.
Aktuální
informace
je
možné
sledovat
na
webu
www.kr-zlinsky.cz v sekci „Kotlíkové dotace“.
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NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOMÁRNA
V letošním roce byly zahájeny kroky k vytvoření nového územního plánu obce, který
pro obec zpracuje Ing. Sawický. Územní plán obce by měl být hotov do konce listopadu 2016.
V současné době se k návrhu územního plánu obce vyjadřují dotčené orgány a organizace. Po
ukončení tohoto řízení proběhne
probě
v polovině roku 2016 veřejné projednávání, kde se budou
moci vyjádřit k územnímu plánu i občané Komárna.

CO JE NOVÉHO
V měsíci květnu a červnu se podařil zajistit opravný nátěr lavic v místní kapli.
Odborná firma provedla odstranění starého nátěru a provedla nový nátěr kvalitním lakem.
Náklady na nátěr lavic byly uhrazeny z pravidelných sbírek v kapli. Nad celou akcí měl
odborný dohled pan Pavel Cícha, který také letos provedl opravný nátěr korpusu na božích
mukách, které jsou umístěné na rozcestí silnic směrem na Všechovice a na Kopec.

INVESTIČNÍ AKCE
V druhé polovině roku byly dokončeny dvě investiční akce - zateplení budovy OÚ
a budovy bývalé MŠ. Na tyto stavební práce byly využity dotační tituly z evropských fondů.
Na budově OÚ byly v rámci této akce vyměněna
vyměněn dřevěná okna a vstupní dveře, nové schodiště
hlavního vstupu, byl zateplen strop a celá fasáda. Dále byla na budově provedena
pro
celková
rekonstrukce bleskosvodu, drobné elektroinstalační práce a oprava vnitřních omítek
v lékařské ordinaci. Celkové náklady byly ve výši 1.398.225,1.398.225, Kč, dotace jsme obdrželi ve výši
1.065.199,- Kč a spoluúčast obce činila 333.026,333.026, Kč.
Na budově bývalé MŚ
byly
vyměněny
a
nainstalovány
plastové
vchodové
dveř
dveře
a okna, byl
zateplen
strop
a fasáda budovy.
budovy Byly
provedeny
drobné
elektroinstalační
práce, opraveny hlavy
komínů a položena
nová
dlažba
na
vstupních schodištích
budovy.
Celkové
náklady byly ve výši
1.681.952, Kč, dotaci
1.681.952,jsme obdrželi ve výši 1.280.083,1.280.083, Kč a spoluúčast obce činila 401.869,- Kč.
U obou staveb je ve finanční spoluúčasti obce započítána předpokládaná pětiletá
úspora paliv, která by měla vzniknout po zateplení budov, což byla jedna z podmínek
k získání dotace.
V rámci těchto stavebních prací byla také provedena izolace obvodových stěn proti
vlhkosti a terénní úpravy okolo obou budov. Provedlo
ovedlo se také odkanalizování dešťových
de
svodů a pracovníci obce vyrobili a nainstalovali novou
no
vstupní bránu na
a obecní dvorek.
=Milan Šindelek,
Šindelek starosta obce=
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VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
V mimořádném říjnovém vydání jsme k Vám doručili
dotazníky, ve kterých jste mohli anonymně vyjádřit svůj
názor na otázky týkající se naší obce v různých oblastech.
V tomto vydání zpravodaje Vám přinášíme krátké vyhodnocení výsledků tohoto dotazníku.
Hlubší vyhodnocení bude graficky zpracováno a použito v dokumentu programu rozvoje
obce, na kterém se intenzivně pracuje a bude dokončen v měsíci lednu.
Ze 115
5 distribuovaných dotazníků do každé domácnosti, se nám k vyhodnocení vrátilo
28 vyplněných dotazníků, což v přepočtu na procenta činí 24,35% návratnost. Dotazníky
častěji odevzdávaly ženy (57%) a zároveň občané, kteří zde žijí od narození (60%), nebo se
přistěhovali před více než 5 lety (28%). Taktéž jsme byli překvapeni, že větší zájem
o vyjádření svého názoru měli starší občané (64%). Upřímně čekali jsme o něco vyšší
dotazníkovou návratnost, ale i z tohoto vzorku se dá leccos usoudit.
Na začátku dotazníku
íku jsme se dotazovali občanů, jak se jim v obci žije a jen na výjimky
byla odpověď vždy kladná. Na spokojeném žití v obci má dle názoru občanů největší podíl
hlavně klidný život v upravené obci a s tím spojená blízkost přírody a neporušené životní
prostředí. Naopak v kontrastu s klidným životem v obci vidí občané největší problém obce
v nevyhovující veřejné dopravě a nedostatku či špatné dostupnosti služeb. Pokud jsme se
přímo ptali, jaké služby v obci nejvíce postrádají, tak nejčastěji bylo skloňováno kadeřnictví,
kad
útulná hospoda a také posilovna či jiná forma cvičení.
Další zkoumaná oblast se týkala podmínek v naší obci vzhledem k různým
segmentům. Převážně velmi spokojeni jsou občané s podmínkami pro bydlení, v oblasti
životního prostředí a taktéž hodnotí
hodno i péči obce o naše prostředí a informovanost občanů
o dění v obci. Spíše spokojenost panuje v oblastech rozvoje obce, zdravotnictví a sociálních
služeb, sportovním vyžití a kulturním a společenském životě. Spíše nespokojeni jsou občané
se školstvím a veřejnou dopravou. Velká nespokojenost či lhostejnost panuje v oblasti
podmínek pro podnikání.
Otázku mezilidských vztahů občané nejčastěji hodnotili tak,, že vztahy mezi nimi jsou
docela dobré, jen párkrát se objevily negativní názory. Možnou příčinou dobrých
dobr
mezilidských vztahů je dostatek příležitostí ke vzájemným kontaktům, které občané hodnotili
v další části dotazníku rovněž spíše pozitivně.
Hlavním důvodem vzniku dotazníku je otázka týkající se rozvoje obce. Zde jsme se
dotazovali, zdalipak jsou lidé ochotni udělat něco pro rozvoj své obce. Tři čtvrtiny odpovědí
byly kladné. V další otázce se mohli občané vyjádřit, jakým způsobem mohou s rozvojem obce
pomoci. Odpovědi byli různorodé, ovšem chuť občanů se zapojením do rozvoje obce je
patrná. Na otázku budoucího
udoucího rozvoje odpovídali respondenti, že by se obec měla postupně
rozrůstat a využít veškerá kapacita pro výstavbu.
Pokud by měli občané přímou možnost rozhodování o využití
využití finančních prostředků
obce, tak nejčastěji by tyto finanční prostředky investovali
investovali do podpory bytové výstavby (zde
spadá technická infrastruktura a čistička odpadních vod), zajištění častějších spojů veřejné
dopravy. Dále potom do rozšíření služeb v obci a podporu kulturních, společenských
a sportovních aktivit. Třetina občanů by volné
volné finance použila na rekonstrukci místních
komunikací a čtvrtina by situovala zdroje na opravu památek a péči o zeleň v obci. Kupodivu
nikdo v obci netouží po zlepšení podmínek pro podnikání.
Grafické vyhodnocení dotazníku se všemi statistickými údaji a jednotlivými
odpověďmi bude obsaženo v příloze plánu rozvoje obce.
Děkujeme za Váš čas a zájem při vyplňování dotazníku a děkujeme, že Vám
budoucnost obce není lhostejná a vězte, že i vy svým názorem můžete věci nasměrovat tím
správným směrem.
=Jaromír Gadas=
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ODPADY
V rubrice týkající se odpadového hospodaření naší obce
bychom Vás chtěli informovat o zastupitelstvem schválené nové
Obecně závazné vyhlášce obce č. 2/2015 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a Obecně
závazné vyhlášce č. 3/2015
o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Komárna.
Komárna Obě
vyhlášky nabývají platnosti
latnosti od 1. ledna 2016. V těchto vyhláškách týkajících
týkající
se likvidace
odpadů v Komárně nedochází k zásadním změnám. Poplatek
k za svoz komunálního odpadu na
rok 2016 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,, přesto, že obec bude rozdíl mezi skutečnými náklady na likvidaci nadále dotovat
dotov
z rozpočtu. Pro informaci za rok 2014 obec zaplatila za likvidaci všech odpadů 146.078,146
Kč
a od občanů se na poplatcích vybralo 96.728,96.728, Kč.
Z těchto důvodů prosím všechny, aby se odpovědně stavěli k třídění odpadů do
připravených kontejnerů a využívali vyhrazených míst k ukládání biologického odpadu.
Apeluji na nutnost mačkání PET lahví,
lahví, protože platíme za vývoz kontejnerů, ne za váhu
kontejnerů. Odpovědný přístup k třídění odpadů pomáhá nejen přírodě, ale také našim
peněženkám.

MYSLIVCI
Vážení spoluobčané, přátelé myslivosti.
Máme tu poslední měsíc roku, měsíc dlouhých nocí a vánočních svátků. S prosincem
nekončí jen kalendářní rok, ale také hlavní lovecká sezóna, a to jak zvěře spárkaté, tak
i drobné. Jak všichni víme, prosinec je měsícem nesmírně hektickým a časově náročným.
Mnoho povinností před závěrem roku nám pochopitelně ubírá čas, který bychom rádi strávili
v honitbě. Zvláště v době, kdy na nás v revíru čeká tolik úkolů, a to jak loveckých, tak zejména
chovatelských.
Jak už bylo řečeno, konec
roku se blíží, a tak jako všichni,
i my myslivci hodnotíme
uplynulý rok. Pro nás, myslivce,
se jeví jako rok úspěšný.
Začátkem měsíce ledna jsme pro
vás
uspořádali
tradiční
myslivecký
ivecký ples s bohatou
tombolou
a
zvěřinovými
specialitami. K tanci a poslechu
nám
hrála
skupina
LOS
PLAYBOYS
BOYS z Bystřice pod
Hostýnem. Myslím si, že se tato akce velmi vydařila a tímto bych vás chtěl pozvat 16. ledna do
kulturního domu do Komárna, kde se tato akce bude konat znovu a my se opět těšíme na Vaši
návštěvu.
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V prázdninovém měsíci srpnu,
provedli naši
aši dva členové pan Mašláň
Ladislav a Matyska Antonín odbornou
přednášku z myslivosti a lesnictví na
hotelu Zubříč. Přednáška byla určena
dětem ve škole v přírodě. Toto setkání
vzbudilo velký zájem u dětí, což nás
velmi potěšilo. Podobnou přednášku
jsme uspořádali v měsíci říjnu, kdy nás
požádala kulturní komise obce Komárna
o výpomoc při pořádání akce Uspávání
broučků. Tato akce byla připravena pro
naše nejmenší občany a my myslivci jsme se snažili přiblížit výstavou mysliveckých trofejí
a potřeb náš myslivecký
ivecký život. Neboť mnoho lidí má v dnešní době špatný pohled na myslivce.
Myslí si, že myslivci pouze loví zvěř. Myslivec loví proto, aby choval zvěř a udržoval tak tím
její dobrý stav a dobrou kondici. Děti projevily obrovský zájem, což náš velmi potěšilo.
potěšil
Doufejme, že z některých jednou vyrostou jak příznivci myslivosti, tak přírody.
Myslivost není jen o lovu, ale především o úctě a pokoře ke zvěři a přírodě. Členové
našeho MS v letošním roce odpracovali přes 700 hodin. Tento čas věnují přípravám pro
pořádání
ořádání mysliveckých akcí pro občany, čištěním lesa od nepořádku, údržbou mysliveckých
zařízení, vytváření krmné základny pro zvěř jako je sušení sena, letniny, jeřabin a dužnatého
krmiva. V letošním roce byl velmi velký nedostatek vody, a tak jsme museli vybudovat několik
napájecích zařízení pro zvěř. I přes tuto snahu se v letošním roce zvedla velká ztrátovost zvěře
při srážkách s vozidly, která migrovala z hor až k říčce Juhyni. Přispělo k tomu také
narovnání silnice mezi Komárnem a Osíčkem kde široká a rovná cesta svádí k rychlejší jízdě.
Touto cestou bych chtěl požádat řidiče automobilových vozidel, aby byli obezřetní v době
podvečerní, za noci a v brzkých ranních hodinách.
Dne 28. 11. 2015 se uskutečnil v katastru obce Osíčka kateřinský hon na drobnou zvěř.
Honu se zúčastnilo 40 střelců, 6 lovecky upotřebitelných psů a 17 honců. Hon probíhal za
krásného slunného počasí. Jelikož bylo po 4 kole uloveno 8 kusů zaječí zvěře, hon byl
ukončen. Po vzdání pocty ulovené zvěři se konala v místním kulturním domě poslední leč.
Pro myslivce, honce a ostatní návštěvníky byl připravený výborný guláš, koláče a bohatá
tombola. Proběhlo rovněž přijetí Radka Kunze mezi myslivce. K poslechu a dobré náladě
hrála kapela ONE CLASSIC.
Jako každý rok, tak i letos se chystáme na
na tradiční Štědrovečerní přikrmování zvěře.
Tímto zveme občany, kteří by měli zájem o dopolední procházku přírodou. S sebou si můžete
vzít krmení v podobě jablek, kukuřice, kaštanů a jiných dobrot. Sraz je v 9:00 hodin pod
kopcem.
Společně ukončíme rok tradiční vycházkou, která se bude konat 29. ledna 2015. Sraz
účastníků je v 9:00 hodin na louce pod Zubříčem. Sejdeme se po svátcích, projdeme honitbu,
a když se podaří, tak se uloví zajíček, který se dá do tomboly na ples. V průběhu vycházky si
opečeme v přírodě kabanos. Poslední leč proběhne v kulturním domě v Osíčku, kde
zhodnotíme uplynulý rok, co se podařilo a na čem je potřeba zapracovat. Těšíme se na
přátelské a zábavné posezení při výborném zvěřinovém guláši, dobrém pití a troše myslivecké
hantýrky.
Blíží se nám konec roku, který byl hodně důležitý pro další vývoj české myslivosti.
Doufejme, že i nastávající rok bude pro českou myslivost alespoň takový, jako je ten, který
právě míří ke svému konci. Myslivci přejí Všem občanům Komárna krásné prožití svátků
vánočních a do nového roku zdraví, osobní spokojenosti, splnění všech přání a myslivosti
zdar!
=za MS Javorník – Osíčko, Šindelek Rostislav=
Rostislav
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DESET LET KNIHOVNÍKEM
Deset let je poměrně dlouhá doba
v osobním životě, ale také nezanedbatelná
v historii naší knihovny. Naskýtá se možnost
provedení nejen roční, ale i dlouhodobější
rekapitulace knihovnické činnosti. Naše
obec, ale i knihovna patří mezi nejmenší
nejen v Podhostýnském mikroregionu, ale i
v bývalém okrese Kroměříž, pokud jde
o knihovny
ovny s neprofesionálními knihovníky.
Velmi stručný přehled o dosažených výsledcích v letošním roce nám dávají
následující statistické ukazatele.
Zaregistrováno je 53 čtenářů (17,4 % z počtu obyvatel obce, krajský průměr z roku
2014 je 15,5 %) a z toho je 13 čtenářů z řad mládeže do 15 let.
V knihovním fondu máme 1993 knih, z toho je 280 knih zapůjčených Knihovnou
Kroměřížska (KK),
KK), které jsou 3x ročně obměňovány. Na jednoho obyvatele připadá (mimo
knih z KK) 5,5 svazku, což je v porovnání s ostatními knihovnami
knihovnami velmi slušný průměr.
Knihovnu během roku navštívilo celkem 396 čtenářů, kteří si vypůjčili 698 knih. Obecním
úřadem bylo zakoupeno 35 knih v celkové hodnotě 3 000 Kč.
Počet uživatelů Internetu v knihovně v posledních letech podstatně klesá, neboť
vzrostla
rostla internetizace domácností. Vzpomínám, že po roce 2005 jsem musel čas dělit i po
čtvrt hodině, aby se na všechny zájemce o internet dostalo.
I když je zaregistrováno v knihovně dost čtenářů, bohužel někteří navštíví knihovnu
pouze několikrát případně jednou za rok, což se promítá do návštěvnosti i snížení počtu
výpůjček. K tomu navíc přispívá využívání produktů informačních technologii, zejména
u mládeže, elektronické
ektronické knihy, audioknihy apod. Osobně si však myslím, že tato moderní
technika papírovou knihu nenahradí. Kniha měla a má své kouzlo, půvab,
půvab, je daleko osobnější
věc než jakákoliv nejmodernější čtečka či jiné zařízení.
Více podrobností o knihovně, složení knihovního fondu včetně seznamu
se
všech knih,
fotogalerie atd.. najdete na webu knihovny - http://www.knihovnakomarno.webk.cz/
Něco z minulosti - knihovna byla vybavena počítačem pořízeným v roce 2002
a připojeným na internet,
nternet, který byl zřízen tehdejším OÚ již v roce 2001. V roce 2008 byl
zakoupen nový počítač, kterým je nahrazen původní, který byl již po všech stránkách
nevyhovující. Nový počítač
ač byl doplněn tiskárnou, kopírkou a skenerem. Webové stránky
knihovny byly zprovozněny v červnu 2007, v roce 2008 byly rozšířeny on-line
on
katalogem
knihovního fondu.
Od roku 2005 do roku 2015 bylo v knihovně zaregistrováno 110 čtenářů, někteří
zůstávají zaregistrování
aregistrování i v letošním roce. Za toto období bylo v knihovně více než 5 000
návštěvníků, kteří si vypůjčili kolem 9 000 knih. Z KK bylo zapůjčeno v rámci výměnných
fondů a obměněno 2500 svazků. Beletrie, která není v naší knihovně
knihovně a o kterou má někdo
zájem je půjčována v Městské knihovně v Bystřici p. H. Tolik stručně k nedávné historii
knihovny.
Závěrem se chci zmínit o ocenění,
ocenění, které se mi jako knihovníkovi dostalo za
dlouholetou práci v Obecní knihovně a to nejen od Krajského úřadu Zlínského kraje a Krajské
knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, ale i od Obecního úřadu. Ocenění si velmi vážím,
určitým způsobem zavazuje, povzbuzuje.
povzbuz
Ale
le stárneme a přicházející léta nelze zastavit ani
vrátit. Člověk musí být kritickým i k sobě a musí uznat,
uznat že je třeba jižž přenechat tuto činnost
mladším.
=Ladislav
Ladislav Pauk, knihovník=
knihovník
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KULTURA
Vážení spoluobčané,
v letošním roce jsme se opět velmi aktivně zapojili do kulturního a společenského dění
v naší obci. Druhou polovinu roku jsme odstartovali našimi hody a to mší svatou před kaplí
sv. Cyrila a Metoděje. Poté jsme se mohli jít společně pobavit před kulturní dům,
d
kde nám
k poslechu a tanci zahrála dechová hudba. Hody jsme podle předchozích zvyklostí zakončili
večerní hodovou zábavou pod širým nebem.
Na začátku října jsme uspořádali pro místní drobotinu a nestárnoucí rodiče společné
pouštění draků. Děti, které se akce zúčastnily, dostaly od pořadatelů malou pozornost
a společně pak zamířili na hřiště, kde si společně upekli špekáčky.
špekáčky. Akce se líbila jak dětem,
tak dospělým a již nyní se můžeme těšit na další ročník. Týden na to patřil zvonu nejmenším,
tentokrátee při uspávání broučků.
V zasedací místnosti si nejprve
vyslechli naučnou přednášku myslivců
o lese, poté si vlastnoručně vyrobili
svého broučka, kterého šli poté
v lampiónovém průvodu uspat do
připravené
lesní
chaloupky.
V listopadu nás navštívil ochotnický
ochotnic
spolek s názvem „Rajlhoťáci“, kteří
nám v naplněném sále kulturního
domu zahráli komedii s názvem „Ženy
v (ne)pokoji“. Lidem se divadelní
představení velmi líbilo a do budoucna
se budeme těšit na další kousky z dílny sousedního ochotnického spolku.
Týden
en po divadle se na kulturním domě setkali naši důchodci. Program odstartoval
dokument o slavnostním otevření rozhledny
ro
na Kelčském Javorníku. V příjemném sobotním
odpoledni za hojné účasti našich seniorů nechyběla výstava jablek a moštů z našich zahrádek
ani novinka letošního roku výstava rukodělných prací, retro-koutek
retro koutek a výrobky z dob
minulých.. Celé pohodové odpoledne hrála k poslechu, zpěvu a tanci na harmoniku
h
paní Lasovská z Kelče. Setkání zpestřili manželé Skácalovi,
Skáca
kteří
teří slavili diamantovou svatbu,
a bylo nám velmi milou povinností popřát jim k tomuto krásnému osobnímu jubileu.
Pomalu se nám přiblížil advent a s ním i nápad místních mladých maminek,
uspořádat pro občany vánoční tvořivou dílničku. Děti si zde mohly vyrobit
robit vánoční hvězdu,
nebo vystřihnout a vybarvit si Mikulášovu družinu. Občané, kteří neváhali a navštívili
vánoční dílničku, mohli vidět různé vánoční ozdoby, ochutnat nějaké to cukroví, případně si
zakoupit nějakou tu dekoraci.
Jakmile si děti vyhrály, dospělí pobavili, tak mohli společně vyrazit za melodie
vánočních koled z amplionu na nedaleké parkoviště u kulturního domu, kde následoval další
program. Jako první zahrála rodina Kubíčkova z Křtomile na trumpety,
trumpety poté nás svou
návštěvou poctil sv. Mikuláš, který sestoupil z Hostýnských vrchů. Pro poslušné děti měli
andělé připraven perník, na ty neposlušné děti měli zase spadeno
spadeno čerti. Jakmile si sv. Mikuláš
vyslechl
slechl od všech dětí básničku, sám se chopil slavnostního rozsvícení vánočního stromečku.
Po rozsvícení stromu následoval velkolepý ohňostroj, za který patří velký dík všem
sponzorům a štědrým dárcům z řad občanů.
V tomto roce dal obecní úřad k dispozici maminkám s dětmi hrací koutek, který se
jistě stane rodištěm zlepšovacích či inovativních námětů
námětů a nápadů na rozvoj kulturního
a společenského života v naší vesnici. Ani letos nezapomeneme na naše jubilanty z řad
občanů, které budeme postupně navštěvovat.
Přejeme všem občanům klidné prožití Vánoc a hodně zdraví do roku 2016.
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SDH KOMÁRNO
Stejně jako v letech minulých, tak ani letos ve druhé
polovině roku, naši dobrovolní hasiči nezaháleli a velmi aktivně se
zapojili do společenského a kulturního života v naší obci. Ukázkou
organizace a připravenosti byly i letos červencové oslavy svátku
Cyrila a Metoděje.. Letní akce nebyla oproti minulému roku
narušena nepřízní počasí a proběhla na výbornou. Zábava pod
širým nebem se návštěvníkům velice líbila. V listopadu jsme měli
tu čest uspořádat v klubovně hasičské zbrojnice okrskovou schůzi,, kde zástupci
zástu
všech sborů
popřáli našemu dlouholetému členovi a bývalému veliteli Milanu Šindelkovi
k 50. narozeninám.
Na poli sportovním se do pohárových bojů zapojily po několikaleté přestávce i naše
ženy. Ty ve svém vůbec prvním vystoupení na okrskové soutěži v Podhradní Lhotě
Lh
zvítězily.
Družstvo mužů samozřejmě nechtělo zůstat pozadu a svými výkony doslova
udivovalo. Jako první prokázali svoje zkušenosti a všestrannost na hasičském zápolení
v Policích na soutěži „o pohár Kozáry“. Netradiční disciplíny, které se skládají z jízdy na raftu,
hašením naslepo, požárního útoku se startem naboso a sací štafety (specialita našeho
družstva) jsou pravou zkouškou pro každého, i zkušeného hasiče. V kategorii sborů obsadili
ob
naši hasiči krásné druhé místo,
místo jen těsně za vítězným
m domácím družstvem. Na soutěži
startovalo také družstvo mixu, které svou kategorii opanovalo od začátku do konce a pohár
pro vítěze soutěže nehasičů tak
putoval do Komárna. Na
pohárové soutěži v Choryni
předvedli hasiči, že se umí
vybičovat k nejlepším výkonům
vý
a odvezli si primát za vítěze
soutěže. Že se naši dobrovolní
hasiči vezou na vítězné vlně, to
potvrdili na domácí půdě,
v
netypické
pické
soutěži
„O Komárenského žabáka“. Na
domácí půdě se chtěly poprvé
předvést i místní hasičky, které
nestačily pouze na vítězné
Police a braly pohár za 2. místo,
místo v nástavbové soutěži místo třetí. Se soutěžním rokem tak
můžeme být na všech frontách nadmíru
nad
spokojeni.
A na jaké akce se můžeme v příštím pololetí v podání hasičů těšit? V prvním měsíci
letošního roku to bude nejprve
jprve výroční valná hromada, která se bude konat v sobotu 23.
ledna v místním pohostinství. O týden později budou hasiči spolu s fotbalovým klubem vodit
medvěda v masopustním průvodu. Třetí únorovou sobotu se potom hasiči hodí do gala na
hasičském plese. Poslední
oslední únorová sobota bude zasvěcena dětem, které se spolu s rodiči
přijdou vyblbnout na 21. ročník dětského karnevalu, který má pod patronátem právě SDH
Komárno. V dubnu bychom se chtěli ujmout hostitelství v rámci okrskové hasičské soutěže.
Hasiči nebudou
ou jistě chybět ani na květnových oslavách sv. Floriana na Hostýně
a v okolních obcích. V květnu budou spolu s ostatními spolky stavět a kácet máj, v červenci
tradičně uspořádají pro občany hodovou zábavu.
Konec roku se neúprosně blíží a my si přejme, aby byl závěr roku a s ním spojené
svátky vánoční klidnější, než loni, kdy jsme museli prokázat, že jsme akceschopný spolek.
Veselé Vánoce a hodně zdraví, úspěchů a štěstí v novém roce přeje SDH Komárno.
=Jaromír Gadas=
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FK KOMÁRNO-OSÍČKO PŘEZIMUJE NA VRCHOLU
Ani jsme se pořádně nerozkoukali, a je tady poločas sezóny
2015/2016 a musíme podotknout, že se našim fotbalistům povedl
na výbornou. Před sezonou jsme měli hodně rozporuplné pocity.
Na schůzi OFS Kroměříž si kluby odhlasovaly (většinou kluby
kolem Kroměříže),
Kroměříže), že se letošní sezóna bude hrát ve třech
skupinách po 10 účastnících. Nutno dodat, že naše skupina patří
dle papírových předpokladů k té nejsilnější a že se o primát bude
rvát 5-6
5 6 mužstev. Což se na podzim také potvrdilo….
Před začátkem fotbalové sezóny
sezóny si vedení dalo za cíl skončit do čtvrtého místa. To se
povedlo a dokonce i s milým bonusem. Zimní přestávku přečkají naši fotbalisté na samém
vrcholu III. třídy skupiny A. Bez ohledu na obtížné
zápasy a ztracený domácí pohárový zápas s Chvalčovem
postupně hráči Komárna-Osíčka
Osíčka nacházeli herní pohodu
a
dostavovaly
se
příjemné
a někdy i trochu překvapivé výsledky.
V devíti podzimních zápasech jsme dokázali
uhrát 22 bodů z 27 možných. Týmu se podařilo 6x
zvítězit a pouze 1x prohrát a to v posledním zápase
v Martinicích 1:0. Dvakrát rozhodovaly o vítězi našeho
utkání pokutové kopy (s rezervou Bystřice a v Tučapech)
a v obou případech jsme prokázali větší klid při této
nástavbové mini-soutěži
soutěži při remízovém
remízov
stavu. Hlavní
příčinou našeho současného vedoucího postavení
v tabulce je jistě stabilizování hráčského kádru a
zlepšení obranné fáze hry a občasného potřebného
štěstí, které jsme ve vyrovnaných zápasech
v předchozích sezonách postrádali. V 9 zápasech jsme
pouze 8 x inkasovali a náš brankář Jiří Šindelek vytvořil
rekordní sérii v počtu minut bez inkasované branky
v letošním ročníku, který se zastavil na 316 minutách.
Nejvyšší výhru zaznamenali naši hráči na půdě rivala z Rajnochovic, kde jsme si pohráli
s domácími jako kočka s myší a zvítězili v jednoznačném utkání 6:0. Druhým
nezapomenutelným
enutelným zápasem je výhra 4:1 s dosavadním lídrem z Žeranovic, kde hráči
předvedli neskutečně bojovný, organizovaný a produktivní výkon.
Nejlepším podzimním střelcem je s 8 brankami Marek Hošťálek, před šestigólovým
Žejdlíkem a Klasem s pěti zásahy. O 29 branek v soupeřových sítích se podělilo 9 různých
hráčů.
Nyní nastává čas zimní přípravy, která bude probíhat ve více fázích. V první fázi to
budou společné výběhy a tréninky, kde se bude pilovat hlavně fyzická kondice. Druhou fází
přípravy bude série přátelských zápasů a vyvrcholením přípravy bude fotbalové soustředění,
kde se skutečně ukáže, jak se jednotliví hráči přes zimu připravovali. Letos se naši hráči
rozhodli změnit destinaci a čeká je březnové soustředění na Rusavě.
Jarní část soutěže se díky nízkému počtu účastníků rozjede až v půlce dubna. Hráči
slibují, že udělají maximum pro to, aby své dosavadní postavení do konce soutěže udrželi
a svoji skupinu poprvé v historii klubu opanovali. Po sezóně se znovu dočkáme 7. ročníku
tradičního turnaje v malé kopané a ochuzeni nebudou občané ani o fotbalové utkání mezi
m
ženatými a svobodnými, které se bude konat opět na komárenské hody.
Výkonný výbor a hráči FK Komárna-Osíčka
Komárna Osíčka děkují všem fanouškům, sponzorům
a partnerům za projevenou přízeň v roce 2015 a přeje Všem občanům a příznivcům příjemné
prožití vánočních svátků a do nového kalendářního
kalendářního roku hlavně zdraví, úspěchy a pohodu.
=Jaromír Gadas=
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NOVÁČKOVSKÁ DAŇ STOLNÍCH TENISTŮ
Pomalu, ale jistě se nám blíží konec kalendářního roku
a přicházejí Vánoce, a tak by nebylo špatné zmínit pár řádek
o působení našeho klubu STK Komárno ve vyšší soutěži. Po nadmíru
vydařené loňské sezoně, kdy se nám bez větších problémů
problém podařilo
postoupit do vyšší soutěže, jsme se museli během podzimní části
probudit z letargie a podívat se na věci reálně.
Během podzimních litých bojů ve 3. třídě na okresu Přerov se našim
stolním tenistům příliš nedaří. Z prozatím odehraných třinácti zápasů
se nám podařilo ukořistit pouhých 17 bodů, za dvě remízy a jednu výhru, přičemž většinu
bodů má každý tým automaticky za nastoupení k zápasu. Hodně zápasů nám uteklo
v koncovkách a díky nepříliš povedeným výkonům. Hráči, o které se tým mohl opřít minulou
sezonu, nemají takovou úspěšnost, jak se od nich očekávalo.. Vyšší soutěž je mnohem více
vyrovnaná a herní styly soupeřů se hodně změnily, ať už díky různým potahům nebo větší
herní zkušenosti.
V této soutěži už je potřeba, aby získávali body
body i další hráči a ne spoléhat na dva hráče,
kteří to odehrají. Jako nejúspěšnější hráč v polovině
ně sezony je Jiří Šindelek st. s úspěšností
okolo 69 % a v závěsu za ním Josef Šindelek s úspěšností
šností okolo 50%. Zbytek týmu se bohužel
nachází v povzdálí na koncii hráčských statistik. Proto byla během sezony z naší strany snaha
o přivedení nových hráčů do klubu, kteří by nás posílili a pomohli nám převalit výsledky
zápasů na naši stranu. Podařilo se nám domluvit novou posilu z Osíčka Marka Simandla,
který posílí náš
áš klub od jarní části soutěže. Určitě budeme rádi, pokud by někdo z řad občanů,
rodinných příslušníků a známých z okolí chtěli soutěžně hrát, nebo si jen tak pro zábavu
pinknout, ať přijdou na naše tréninky,
tréninky které bývají většinou v pátek v 19:00 hod.
hod
Stejně jako v loňském roce máme naplánovaný turnaj, který se bude konat v sobotu
2. ledna 2016 v KD v Komárně, na který
který jste všichni srdečně zváni. Těšíme se na Vás
a doufáme v hojnou účast občanů. Bohaté občerstvení bude zajištěno.
Na prosincovém jednání zastupitelstva
z
se nám podařilo získat podporu od obce na
zakoupení
upení dvou nových stolů, které náš oddíl jistě posunou
ou dále. Za tuto materiální podporu
od obce jsme velice vděčni a nejen za stoly velice děkujeme.
děkujeme. Děkujeme všem sponzorům
a fanouškům za podporu týmu v letošní sezoně.
S přáním k příjemnému prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů v roce 2016 přejí
stolní tenisté z STK Komárno.
=Jiří Šindelek ml.=

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI NADZEMNÍCH A PODZEMNÍCH SÍTÍ
Společnost
CETIN
a.
s.
(Česká
telekomunikační
infrastruktura) si dovoluje upozornit všechny stavebníky,
kteří se chystají provádět činnost spojenou se zemními
pracemi, že jsou povinni provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě.
To se týká i prováděníí hluboké orby na zemědělských pozemcích, zemních prací a terénních
úprav.
Mezi tato opatření patří především povinnost si před začátkem prací vyžádat
„vyjádření
vyjádření o existenci nadzemních a podzemních sítí“.
sítí
Společnost CETIN je připravena toto vyjádření poskytnou
posk
ZDARMA na internetové
adrese www.cetin.cz v sekci „Naše síť“.
síť“. Podzemní nebo nadzemní telekomunikační vedení
a případně jiné síťové prvky se mohou nacházet i na vaší nemovitosti.
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Komárenský zpravodaj

prosinec 2015

PŘIPRAVOVANÉ AKCE V
Datum
2. 1. 2016
16. 1. 2016
30. 1. 2016
20. 2. 2016
27. 2. 2016
Březen 2016
Duben 2016
Květen 2016
Červen 2016
Červenec 2016

PRVNÍ POLOVINĚ ROKU 2015

akce
Turnaj ve stolním tenise
Myslivecký ples
Vodění medvěda
Hasičský ples
Dětský karneval
Buzení broučků
Andersenova noc
Velikonoční tvořivá dílnička
Okrsková hasičská soutěž
Stavění máje a kácení máje
Divadelní představení
Sv. Florián (Všechovice, sv. Hostýn)
Tradiční turnaj v malé kopané
Hodová zábava
Fotbalový zápas ženatí x svobodní

pořadatel
STK Komárno
Myslivecké sdružení Javorník
SDH + FK Komárno-Osíčko
SDH Komárno
SDH Komárno
Obec Komárno
Obec Komárno
Obec Komárno
SDH Komárno
SDH + FK Komárno-Osíčko
Obec Komárno
SDH Komárno
FK Komárno-Osíčko
SDH Komárno
FK Komárno-Osíčko

RYCHLÉ INFORMACE
•

MUDr. Hradilová oznamuje občanům, že ve dnech 21., 23. a 31. 12. bude mít
dovolenou – zastupovat ji bude 21. 12. MUDr. Němec (jen akutní případy) a 23. 12.
a 31. 12. MUDr. Lejsek (jen akutní případy). Ordinační hodiny 22. 12. v Bystřici pod
Hostýnem 7:00 – 13:00 hod. Od 11. 1. 2016 do 29. 1. 2016 bude MUDr. Hradilová
zastupovat MUDr. Němce, proto ve čtvrtek 14., 21. a 28. 1. 2016 do Komárna
nepřijede,

•

do každé domácnosti byl od obce dodán kalendář na rok 2016 Podhostýnského
mikroregionu – téma historické památky,

•

Kolektiv pálenice „U Juhyně“ přeje všem zákazníkům klidné prožití svátku vánočních
a děkuje za přízeň v roce 2015 a těší se na Vaši návštěvu v následujícím roce,

•

na dálnici u fotbalového hřiště je občanům k dispozici dřevěná štěpka, kdo z občanů
má zájem může si štěpku nabrat,

•

připomínáme občanům, že v obci platí nový tržní řád. Obecní zastupitelstvo na svém
zasedání dne 16. 9. 2015 schválilo Nařízení obce Komárna č. 1/2015, kterým se vydává
TRŽNÍ ŘÁD. Schválením tohoto tržního řádu je zakázán na území obce podomní
prodej a nabízení služeb. Pokud Vás bude kontaktovat ve Vašem bydlišti nějaký
podomní prodejce, máte právo se odvolat na tento tržní řád obce a vykázat ho z domu,
popřípadě volat policii ČR na tel 158, nebo telefonovat na OÚ v Komárně 573 391 143,
starosta 777 928 867.
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