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Vážení spoluobčané,
máme před sebou léto, čas dovolených a prázdnin, tedy čas, na který se většina
z nás těší, což jistě platí zejména pro děti. Doufejme, že nás nebude počasí trápit takovými
vedry a suchem, jak tomu bylo v loňském roce.
V každém případě každý z nás jistě přivítá příjemně letní počasí také o státních
svátcích prvního červencového
ho týdne. V Komárně si v úterý 5.. července připomeneme
slavnostní mší u naší kaple Den slovanských
slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Jelikož je místní
kaple těmto dvěma světcům zasvěcena, slavíme v tomto termínu v naší obci pouť.
Možná bude některé z čtenářů zajímat historie samotné netypické stavby kaple, kterou se
můžeme chlubit v naší obci již 80 let.
l Zápis z obecní kroniky hovoří, že pozemek na stavbu
římskokatolické kaple získala obec směnou za obecní roli na Předevs
ředevsí od Františky
Symerské č. p. 11. Stavební nákres na tuto kapli dal zhotovit svým architektem p. Gahurou
krátce před svou tragickou smrtí
mrtí při letecké katastrofě 12. července
ervence 1932 zahynulý Tomáš
Baťa, velkoprůmyslník ze Zlína.
Provedení stavby bylo svěřeno staviteli z Bystřice pod Hostýnem, panu Metoději
Matuškovi. Stavba byla započata 18. května
větna 1936. Základní kámen byl posvěcen 31. 5. 1936
důstojným panem Rudolfem Jamborem, děkanem ze Všechovic.
Všechovic. Do otvoru základního
kamene byl vložen pamětní spis, na pergamenu sepsaný a před tím veřejně přečtený.
Stavba byla dokončena koncem září 1936 a byla slavnostně
slavnostně posvěcena 11. října 1936 při
první slavnostní mši svaté.
Stavební náklad kaple s částečným vnitřním vybavením obnášel sumu 80.000,-Kč,
z nichž polovina byla uhrazena z fondu, který obec již dříve založila a druhá polovina byla
uhrazena z darů a příspěvků věnovaných dobrodinci.
Tak tolik v krátkosti z obecní kroniky o stavbě naší krásné kaple, na kterou můžeme být
b
právem hrdi, díky prozíravosti, odvaze a nadčasovému
nadčasovém myšlení
šlení našich předků při
rozhodování o architektonickém řešení kaple.
Přeji Vám příjemně prožité léto!
Milan Šindelek,
Šindelek starosta obce
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DĚNÍ V OBCI
OPRAVA OPLOCENÍ HŘBITOVNÍ ZDI
Zastupitelstvo obce rozhodlo na řádném zasedání o pořízení projektové
dokumentace opravy oplocení hřbitovní zdi, nového mobiliáře hřbitova, chodníku a návrhu
zeleně. Tyto práce provedla projekční společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Při
projednávání tohoto záměru posuzovali zastupitelé architektonický návrh, který vypracoval
a předložil Ing. arch. Milan Obenaus a zastupitelé s tímto návrhem souhlasili.
Nyní se zjišťují podmínky pro realizaci po stránce požadavků stavebního zákona
a hledáme možnosti finančního pokrytí stavby pomocí dotací.

OPRAVA KOMÁRNÍKU
Po vytrvalém a usilovném jednání obce s Povodím Moravy bude v letošním roce
pokračovat oprava dláždění vodního toku Komárník v úseku od mostu u hřiště po mostek
na Džbeli. Tato akce by měla probíhat v podzimních měsících. Kromě předláždění břehů a
dna potoka dojde také k odstranění břehových porostů.
Využívám této příležitosti k poděkování majitelům sousedních pozemků okolo
Komárníka, že s velkým pochopením souhlasili s touto stavbou a s přístupem techniky na
pozemcích v jejich vlastnictví.

OPRAVA PODLAH V KD
Obec Komárno byla úspěšná v podání žádosti o dotaci na opravu podlah v kulturním
domě. V plánu je vybroušení parket hlavního sálu a jejich nalakování, oprava nátěru jeviště
a položení nové podlahové krytiny v šatnách. Dotaci máme přislíbenou z rozpočtu
Zlínského kraje v rámci Programu obnovy venkova. Na základě rozhodnutí obecního
zastupitelstva výše uvedené práce provede firma Montparket s.r.o. za cenu 151.976,- Kč,
výše dotace by měla být 60% - což je 91.000,- Kč, spoluúčast obce bude tedy 60.976,- Kč.
Provedení prací je naplánováno na konec srpna a začátek září letošního roku.

NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
V měsíci červnu byly v areálu fotbalového hřiště nainstalovány nové herní prvky
dětského hřiště. Ty původní byly z velké části zasaženy hnilobou a po bezpečnostní stránce
bylo jejich užívání nebezpečné. Celkové náklady na rozšíření dopadových ploch a pořízení
herních prvků byly plánovány na částku 571.338,- Kč. Dodávku herních prvků s montáží
provedla firma Bonita Group service s.r.o.
Na tuto akci se obci podařilo získat příslib dotace ve výši 399.937,- Kč od
Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Programu rozvoje obce, spoluúčast obce je
plánována na 171.401,- Kč.
V současné době probíhají na dětském hřišti dokončovací a terénní práce. Na závěr
bych chtěl poděkovat všem dospělým a dětem, kteří se zapojili do výběru herních prvků
a zejména za pomoc při brigádě na zemních pracích na hřišti.
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ODPADY A JEJICH LIKVIDACE
V tomto sloupci zpravodaje
zpravodaj se pravidelně věnuji
informacím o způsobu likvidace odpadů v obci. Často
informuji o výši nákladů obce na likvidaci tříděného a
komunálního odpadu a podávám informace v číslech o
finančních nákladech obce na likvidace těchto odpadů.
Ukazuje se ovšem fakt, že někteří z občanů ještě nevzali třídění odpadů zcela
z
za své a
finanční argumenty nepadají na úrodnou půdu.
půdu Proto volím formu dalšího oslovení – ve
věci třídění odpadů - každého z Vás a bez čísel. Jistě jste zaznamenali v médiích, že se blíží
období, kdy skládkování komunálního odpadu bude zcela zakázáno, nebo velmi omezeno.
Proto státní aparát vyvíjí tlak na obce,
obce ze zákona jako původce odpadů, aby vytvářely
podmínky na třídění odpadů. Jde o celý systém likvidace odpadu, kdy za některé druhy
tříděného odpadu (sklo,
sklo, plast apod.)
ap d.) může obec získat finanční odměnu,
odměnu za ostatní odpad
se musí zaplatit.. To znamená, že pokud se bude kvalitně třídit odpad a nebude vše
naházené bez rozmyslu v popelnicích, tak obec méně zaplatí za likvidaci komunálního
odpadu. V současné
asné době však výběr poplatku za popelnice (350,_Kč/osobu)
(350,_Kč/osob nestačí na
pokrytí těchto nákladů. Obec tedy dotuje tyto náklady za svoz popelnic z rozpočtu obce – a
to jsou peníze nás všech.
To je stránka finanční, ale přiznám se, že pro mne je velmi důležitá i stránka
pocitová. Když v domácnosti vytřídím plast, papír, sklo, kov a biologický odpad,
odpad tak
přispěju malým dílem k ochraně naší krásné země – chce to jen
en trošku snahy.
snahy Odměnou je
vnitřní pocit, že jsem udělal
ělal něco pro životní prostředí a to přece stojí zato. K takovémuto
smýšlení a jednání se budeme muset asi postupem času dopracovat všichni.

ZPŮSOBY LIKVIDACE ODPADŮ V
•
•
•

•

•
•
•
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sběr nebezpečného odpadu se provádí 2x ročně
sběr veškerého elektroodpadu provádí 1x ročně SDH Komárno – smluvně s firmou
Elekrovin. O termínu sběru budou občané včas informováni.
zpětný odběr a recyklace osvětlovacího zařízení (úsporné žárovky, výbojky, zářivky
do délky 40cm), vyřazených drobných elektrospotřebičů, mobilních telefonů
a baterií je zajištěn sběrným boxem v chodbě OÚ,
biologicky rozložitelný odpad (tráva,
(
seno) - v areálu ZD v Komárně a kovový
kontejner pod odbočkou na ulici Kopec (u trafostanice).
trafostanice). Každá domácnost má také
u rodinného domu kompostér,
zahradní odpad, větve ze stromů a keřů v místě za vodní nádrží,
ží, dále hnědý kontejner
u Palátového a Macháňového
Macháň
(u trafostanice)
plast,
last, kov, papír, sklo – sběrné místo u Palátového a nově na dálnici za mostem
přes Komárník,
objemný odpad - svoz 2x ročně.
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VÝROČÍ KAPLE
V letošním
ním
roce
si
připomínáme výročí 80. let od
postavení kaple v Komárně. Po
dohodě s církevní radou Komárna
bylo
nainstalováno
firmou
ZVONOTEC z Karviné ve zvonici
elektrické odbíjení zvonů. V rámci
této akce byla vyměněna
vyměněn srdce obou
zvonů a jejich celé kyvné uložení. Při
montáži zařízení se ukázalo,
uká
že na
jednom ze zvonů jsou praskliny, tento
zvon byl opraven.
V současné době se tedy zvony ovládají elektricky, což usnadňuje obsluhu d. Toto
zařízení umožňuje i naprogramovat automatické odbíjení v určitém čase. Od pouti bude
spuštěno odbíjení zvonů
nů každou neděli v poledne. Čas a reakce Vás
ás občanů ukáže, zda se
toto polední zvonění rozšíří i na jiné dny a čas.
Celkové náklady na tuto akci činily 56.870,56.870, Kč. Obec uhradila z rozpočtu 8.470,Kč, větší část 48.400,-Kč byla uhrazena z církevních peněz.

VÝLET NA ROZHLEDNU
V květnu
se
podařilo
zajistit výjezd na Rozhlednu na
Kelčském
elčském Javorníku pro občany
obce, kteří si netroufají na pěší
výšlap k rozhledně. Dopravně se
tento výjezd podařilo zvládnout
díky panu Ondrouškovi, který
poskytl svůj automobill pro
přepravu osob. Akce se zúčastnilo
přes 40 lidí. U rozhledny se
účastníci výjezdu mohli dozvědět
zajímavé informace o samotné
rozhledně a připraveno bylo i
drobné občerstvení. Počasí
očasí se vydařilo a podle reakcí většiny zúčastněných se tato akce
velice líbila.
Ocenění
Rozhledna
dna Kelčský Javorník byla 26. 5. 2016 oceněna Hlavní cenou v soutěži Stavba
roku Zlínského kraje 2015 v kategorii Realizace rozvojových projektů měst a obcí. Ceny
v této soutěži každoročně udělují Krajská stavební společnost při svazu podnikatelů ve
stavebnictví v ČR a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Záštitu nad touto soutěží převzal hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák.
= Milan Šindelek =
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KULTURA
Vážení spoluobčané,
v krátkosti se ohlédneme za kulturními a společenskými akcemi, které se uskutečnily
v první polovině roku 2016 a také se zaměříme na akce, které nás čekají a neminou v polovině
druhé. V půlce ledna to na kulturním domě roztančili myslivci, měsíc po nich hasiči, obě akce při
příležitosti tradičního plesu. Na konci února patřil kulturní dům dětem, pro které hasiči uspořádali
dětský karneval plný her, zábavy a bohaté tomboly. Na začátku dubna se pro mladé čtenáře a
všechny děti uspořádala v místní knihovně „Noc s Andersenem“.. Zábavné odpoledne plné čtení,
promítání, her a zábavy nakonec v samotnou noc nepřerostlo, ale uvidíme, třeba budou děti chtít
přespat v knihovně v příštím roce.
roce
Na podzim se dětem podařilo broučky uložit k zimnímu spánku a začátkem května nastal
čas je z tohoto spánku probudit a tak se také stalo.. Zpestřením naplánované akce byla zábavná hra
v podobě hledání pokladu. Ani letos jsme nebyli ochuzeni o májku, kterou se obci podařilo za
pomoci spolků a občanů postavit. Jak už to pomalu bývá v Komárně zvykem, tak i letos jsme májku
postavili hned dvakrát, protože se někomu naše májka prostě nelíbila, tak se ji rozhodl pokácet.
Vůbec nám to však nevadilo, jelikož byly stužky na májce opršené, chtělo ji znovu nastrojit.
Oficiální kácení máje pak probíhalo při příležitosti
př
oslavy Dne dětí.
ětí. Při kácení máje si mohly děti za
krásného počasí vyzkoušet své dovednosti v různých soutěžích, zaskákat si v nafukovacím hradu a
na závěr si s rodiči opéct špekáček.
Na konci prázdnin bychom chtěli pomoci uspořádat netradiční soutěž
soutěž o Komárenského
krysáka. Na podzim bychom zase chtěli s dětmi pouštět draky na drakiádě a znovu uložit probuzené
broučky k zimnímu spánku. Ani letos nebudou ochuzeni naši starší občané o setkání seniorů.
Vánoční čas nám zpestří příchod Mikuláše, který nám rozsvítí vánoční stromeček.
Letošní Cyrilometodějské hody oslavíme v úterý 5. července při mši svaté před místní kaplí
(začátek 9:30 hod.), která oslaví 80. let od svého postavení. V 9:00 hod. zazní před kulturním
domem tradiční budíček dechové hudby z Valašského Meziříčí. Po skončení mše svaté bude opět
před kulturním domem znít koncert dechové hudby. Zde bude pro občany přichystané posezení
a malé občerstvení. Po obědě (v 14:00 hod.)
hod.) se na fotbalovém hřišti uskuteční tradiční hodový
zápas mezi ženatými pány a svobodnými mládenci. Hody zakončíme večerní taneční zábavou pod
širým nebem na parkovišti před kulturním domem (hraje Famózní Levandulové Trio). Těšíme se
s Vámi se všemi nashledanou
hledanou na hodech, či na jiných kulturních akcích.
=Jaromír Gadas=

NOC S ANDERSENEM
V pátek 1. dubna proběhl v místní knihovně 1.
ročník Noci s Andersenem. Noc s Andersenem
je jednou z akcí, kterou české knihovny svádí boj v
konkurenci populárnějších médií o zájem dětí a
dětské čtenářství. Všichni víme, že dnešní způsob
života dětské četbě příliš nepřeje - knihy soupeří s
mnoha akčními lákadly od bezduchého vysedání
před televizní
evizní obrazovkou a hraním počítačových
her. A přitom existuje docela jednoduchá cesta dát dětem osobní příklad a ukázat jim, že číst je
veliké dobrodružství. V naší knihovně se sešlo
celkem 14 dětí. Tématem našeho večera byl Ferda Mravenec od spisovatele
spisovatele Ondřeje Sekory. Děti si
nejdříve poslechly pohádku o životě a dětství Hanse Christiana Andersena. Pak už následovalo
čtení pohádek, kreslení a povídání o mravenci Ferdovi. Děti si také zahrály
zahrál divadlo a vyrobily
jednoduché loutky a kulisy, hrály hry. Na
a konci večera dostaly upomínkové předměty. Těšíme se, že
příští rok sejdeme zase a že nás bude o pár dětí víc.
víc
=Jitka Rohanová=
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PŘEDBĚŽNÝ PLÁN KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V ROCE 2016
Datum
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

akce
Hodová zábava (5.7.)
Fotbalový zápas Ženatí : Svobodní (5.7.)
Nohejbalový turnaj (16.7.)
Tenisový turnaj (23.7.)
Komárenský krysák
Soutěž „O komárenského žabáka“
Drakiáda
Vítání občánků
Uspávání broučků
Setkání seniorů
Myslivecký hon a poslední leč
Rozsvícení vánočního stromku
Návštěva Mikuláše
Turnaj ve stolním tenisu

pořadatel
řadatel
SDH Komárno
FK Komárno – Osíčko
Soukromá akce
STK Komárno
Obecní úřad Komárno
SDH Komárno
Obecní úřad Komárno
Sbor pro občanské záležitosti
Obecní úřad Komárno
Obecní úřad Komárno
Myslivecké sdružení Javorník
Obecní úřad Komárno
Obecní úřad Komárno
STK Komárno

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KOMÁRNO
Hasiči měli letos plné ruce práce již v zimním období. Jako
v letech minulých sbor nezahálel a svou obětavou prací přispěl ke zvýšení
kulturního a společenského života v naší obci. Na začátku února
uspořádali hasiči pro místní občany a přespolní návštěvníky tradiční
hasičský ples s bohatou tombolou. O týden později
ozději vystřídaly dospělé
tanečníky rozdováděné děti, které si své sobotní
sobotní dětské karnevalové
odpoledne plné her, soutěží, tance a zábavy, jako vždy náležitě užily.
Společně s fotbalovým klubem Komárno-Osíčko
Osíčko potom na konci března
vyšli hasiči v masopustním
m průvodu vyhnat od našich dveří paní zimu.
V půlce dubna náš sbor přijal pozvání sousedního sboru dobrovolných hasičů ze Všechovic a
účastnil se mše svaté u příležitosti patrona hasičů svatého Floriana. Na konci dubna se naši hasiči
ukázali být zdatnými organizátory
rganizátory, jak při organizaci okrskové schůze, tak při následné okrskové
soutěži na domácí půdě v Komárně. Na startovní čáru se vedle družstva mužů postavili, jako již po
dlouhá léta, rovněž staří páni a nechybělo ani družstvo našich žen. V proměnlivém počasí
p
se nejlépe
vedlo družstvu žen, které díky pilnému tréninku dosáhlo nejvyššího ocenění. Družstvo starých
pánů obsadilo v konkurenčním boji rovněž 1. místo. Družstvu mužů se tentokráte hasičský útok
příliš nepovedl a museli se spokojit s pátou příčkou. Z vítězství a následného postupu do okresního
kola se radovaly Vítonice. Na konci dubna se 5 našich členů sboru rozhodlo, že si zvýší hasičskou
kvalifikaci a účastnili se dvoudenního školení a následného přezkoušení na hasiče III. stupně, které
probíhalo ve Vítonicích. Všichni členové splnili písemné testy a ústní přezkoušení a mají tak zase
o něco rozšířenou hasičskou kvalifikaci a rozšířený obzor.
Na začátku května hasiči nezaháleli a přiložili ruku k dílu a pomohli spolu s ostatními
spolky a občany postavit májku, kterou poté zhruba po měsíci pomohli rovněž pokácet.
V brzké době (na konci prázdnin) mají v plánu účastnit se dvou hasičských zápolení –
jmenovitě v Choryni
yni a na nevšední soutěži v Policích. V září se pustí opět do příprav naší tradičně
netradiční
tradiční soutěže o Komárenského žabáka.
První červencový týden bude ve znamení hodových oslav sv. Cyrila a Metoděje. V úterý 5.
července pořádají hasiči pouťovou taneční zábavu. Tak jako v předešlých letech se večerní zábava
bude konat, pokud počasí dovolí,, na parkovišti před kulturním domem, kde bude k tanci a poslechu
hrát od 20:00 hod. skupina „Famózní Levandulové Trio“. Pevně věříme, že nám počasí vydrží a že
si budeme moci naplno užít pouťovou zábavu pod širým nebem. Tímto Vás všechny srdečně zveme
na pouť a především na večerní zábavu.
=za SDH Komárno Jaromír Gadas=
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HISTORICKÝ TRIUMF FOTBALISTŮ FK KOMÁRNA-OSÍČKA
Fotbalisté Komárna-Osíčka
Osíčka si splnili svůj dlouho očekávaný
a vytoužený cíl. Po několika letech, kdy se tým pravidelně umísťoval na
„stříbrné“ pozici, se klubu poprvé v historii podařilo ovládnout svoji
skupinu. V polovině června,, na týmové ukončené,
ukončené tak mohli při vůni
vítězných doutníků a šampaňského zvednout nad hlavu pohár pro vítěze
III.
I. třídy sk. A, který osobně předal
předa předseda OFS Kroměříž Libor Kopčil,
jenž pak následně k hráčům pronesl několik pochvalných vět
a blahopřání. Komárno si šlo za svým postupovým snem od samého
začátku. Po podzimu naši hráči vedli tabulku o 1 bod před Prusinovicemi, které nás na výsluní
vystřídaly jen na 2 kola. Poté už Komárno své vedení v tabulce nepustilo a po zásluze tak slaví
postup do okresního přeboru. V 18 utkáních poznali naši hráči jen 2x hořkost porážky, 3 krát
o vítězi rozhodovaly penalty (vždy v náš prospěch) a 13x naši hráči odcházeli ze hřiště jako vítězové.
Náš tým se může pyšnit nejlepší obranou soutěže, když inkasoval pouze 19 branek. Dalším
primátem, kterým se může letošní družstvo pochlubit,
pochlubit je domácí neporazitelnost (9 zápasů) a také
dva individuální rekordy brankáře Jiřího Šindelka, který udržel 5x čisté konto a neinkasoval 316
minut. Nejlepším střelcem letošní sezóny se stal s 13 přesnými trefami Jaroslav Žejdlík, který
o jednu branku předčil svého útočného parťáka Dušana Klase. 8 přesných zásahu si pak připsali
shodně Michal Václavek a Marek Hošťálek, jež odešel v zimě do Bystřice pod Hostýnem.
Jak pro hráče, tak pro diváky budou souboje v okresním přeboru něčím novým a zároveň
velkou výzvou dokázat všem škarohlídům, že postup do okresního přeboru byl díky týmové hře
a vítěznému duchu zcela zasloužený.
zasloužený Derby s Loukovem, Chvalčovem a Mrlínkem budou zajímavá.

Poslední červnová sobota byla ve znamení malé kopané. Na hřišti v Komárně proběhl již
7. ročník tradičního turnaje v malé kopané
k
– Komárno Open Cup 2016. Letošního ročníku se za
parného letního počasí účastnilo 10 týmů z blízkého i širokého okolí. Do finále se opět dostal
tradiční účastník FK KomároŠ,
Š, který zužitkoval zkušenosti z předchozích ročníků a se svým
soupeřem (Žoldáky) si poradil a již po páté se tak tým FK KomároŠ nesmazatelně zapsal na
podstavec putovního poháru Komárno Open Cupu. Oddechnout od každodenního shonu si na
turnaj přišli jak starší lidé, tak rodiny s dětmi. Ty využily k odpočinku jak nově vybudované dětské
hřiště, tak skákací hrad a nafukovací bazén plný osvěžující vody.
Stejně jako v letech minulých se bude v úterý 5. července od 14:00 hod. konat tradiční
hodový zápas mezi ženatými pány a svobodnými mládenci, na který
který jste všichni srdečně zváni.
Hráči si po náročné sezóně příliš neodpočinou, jelikož již za měsíc začíná znovu kolotoč
zápasů další sezóny.
óny. 24. července se naši hráči představí na domácím hřišti v rámci poháru OFS
Kroměříž. První kolo soutěžního ročníku pak
pak startuje 7. srpna. O termínech zápasů budou fanoušci
včas informováni na www.fkkomarno.cz.
=za FK Komárno-Osíčko
Osíčko Jaromír Gadas=
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STK KOMÁRNO SEZÓNA 2015-2016
Již druhým rokem se po znovu založení oddílu stolního
tenisu zúčastnilo naše družstvo mistrovských soutěží III. třídy
okresu Přerov. Po podzimní části soutěže se krčilo na posledním
místě tabulky s nelichotivou bilancí jedné výhry a dvou remíz.
Během zimní přestávky posílil naše řady nový hráč, Simandl
Marek, bývalý hráč Osíčka. I díky jeho příspěvku se nám podařilo
v jarní části soutěže zvítězit celkem v 6 utkáních, a přidat jednu
remízu. Ale ani tato zlepšená bilance nestačila k více jak
předposlednímu místu v celkovém hodnocení soutěže. Veškeré informace o soutěžích lze
získat na stránkách informačního systému pod zkratkou STIS, kde po kliknutí patřičného
kraje a okresu, najdete všechny informace k soutěžím ve stolním tenise.
Ke konci roku 2015 nám byly z rozpočtu obce zakoupeny dva nové stoly značky
STIGA. Za toto patří naše velké díky celému obecnímu zastupitelstvu obce Komárna.
Na Nový rok jsme jako již tradičně uspořádali pro občany obce Komárna tradiční
turnaj ve stolním tenise pro nehrající amatéry. Celkem se ho zúčastnilo v kategorii
dospělých 17 hráčů, a v kategorii mládeže sedm hráčů. Dle mého skromného úsudku se
novoroční turnaj velmi vydařil. Jak množstvím hrajících hráčů, tak i celkovou atmosférou
doplněnou povzbuzováním přítomných diváků.
I letos v létě pořádáme pro občany obce turnaj ve čtyřhře v tenise na víceúčelovém
hřišti v Komárně. Datum je již určeno na 23. července od 7:30 hod. Podrobné informace na
pozvánce, která je vyvěšena na webových stránkách obce a na stránkách fotbalového klubu
www.fkkomarno.cz.
=za STK Komárno Jiří Šindelek st.=

PROGRAM HODŮ 2016 V KOMÁRNĚ – ÚTERÝ 5. 7.
9:00

BUDÍČEK DECHOVOU HUDBOU PŘED KD

9:30

SVÁTEČNÍ MŠE SVATÁ PŘED KAPLÍ

10:45

KONCERT DECHOVKY PŘED KD, SKÁKACÍ HRAD PRO DĚTI

14:00

ŽENATÍ : SVOBODNÍ (FOTBALOVÝ ZÁPAS)

20:00

HODOVÁ ZÁBAVA (FAMÓZNÍ LEVANDULOVÉ TRIO“)

RYCHLÉ INFORMACE
•
•

•

MUDr. Svobodová hlásí dovolenou 1. 7. – 22. 7. 2016
MUDr. Hradilová: nepřijede do Komárna 7. 7. 2016. Dopolední ordinace v Bystřici
pod Hostýnem dle obvyklých ordinačních hodin. Dovolená 15. 8. – 26. 8. 2016 –
Zastupuje MUDr. Lejsek
Každé pondělí do 17:00 hod. je možno odvést na skládku .A.S.A v Bystřici pod
Hostýnem odpad – např. objemný, či nebezpečný.

Vaše náměty, příspěvky, zajímavosti a návrhy na články do příštího vydání
zpravodaje (prosinec) můžete posílat během roku na emailovou adresu
komarno@knet.cz, nebo osobně odevzdat v kanceláři obecního úřadu v Komárně.
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