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Vážení spoluobčané,
vánoční období jsme společně zahájili první prosincovou sobotu rozsvícením
Vánočního stromu na návsi za doprovodu tónů koled. Ve vašich domovech jistě panuje
vánoční nálada na každém kroku a všude krásně voní sváteční cukroví. Vánoce jsou doslova
za dveřmi! Vánoční svátky bývaly v naší křesťanské tradici pro všechny lidi velkou událostí.
Ať už prožíváme sváteční dny v atmosféře těchto tradic, nebo je vnímáme jako svátky klidu,
míru a pohody, většina z nás se jistě shodne, že Vánoce jsou nejkrásnějším časem v roce,
který věnujeme odpočinku a radostným chvílím se svými rodinami a nejbližšími.
Tato doba přímo vybízí k rozjímání a zamyšlení nad uplynulým rokem, nad tím, jak
jsme žili, co jsme udělali dobře a co se nám třeba i trochu nepovedlo. Taková malá poctivá
inventura nikomu neuškodí. Abychom vychutnali přátelskou domácí atmosféru, je důležitější
uklidit si ve svém nitru, než vygruntovat celý dům nebo byt. Vánoce vnímám jako příjemné,
klidné setkání rodiny a přátel a přeji vám, abyste i vy tyto nejhezčí svátky v roce prožili
obdobně, anebo nejlépe každý dle svého přání.
Kromě mého osobního ohlédnutí za uplynulým rokem se vždy také zamýšlím nad tím, jaká
událost mi nejvíce utkvěla v paměti z dění v obci. Přiznávám, že než vzpomínka na všechnu
vykonanou práci, u mě v poslední době převyšuje velmi příjemný pocit z přístupu většiny vás,
občanů naší obce a hostů při pořádaných akcích v Komárně. Velmi rád vzpomínám na
začátek roku, který začal turnajem stolních tenistů, pokračoval tříkrálovou sbírkou,
mysliveckých a hasičským plesem a dětským karnevalem, probouzením broučků, výletem na
novou rozhlednu Kelčský Javorník, brigádou na dětském hřišti, kácením máje, Andersenovou
nocí pro děti v knihovně, hody, fotbalovými zápasy, hasičskou soutěží, drakiádou, uspáváním
broučků, posezením se seniory, mysliveckou poslední lečí nebo již zmiňovaným
rozsvěcováním vánočního stromku s tvořivou vánoční dílničkou a výstavou. Těchto a dalších
akcí v naší obci se zúčastňuje stále více a více lidí. To nasvědčuje tomu, že se lidi v naší obci
rádi baví, rádi se společně sejdou a tím vlastně i dávají na vědomí (a je to největší
poděkování) všem organizátorům těchto akcí, že si váží jejich práce. A k tomuto poděkování
se připojuji také já osobně. Tohle všechno vypovídá o životě v naší vesnici, o lidech, kteří tu
žijí a společně s ostatními prožívají svoje životy. Naše obecní akce jsou připravovány nezištně
a s vysokým nasazením a na vysoké úrovni – a hlavně – jsou naše!
Přeji vám všem klidné Vánoce, vašim blízkým a rodinám pěkné společné chvíle
u vánočního stromečku a v novém roce hlavně hodně zdraví, klidu a pohody.

=Milan Šindelek, starosta obce=
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– ÚKLID OBECNÍCH PROSTOR

Jak vypadají veřejné plochy, jejich úprava a čistota je vždy první vizitkou každé obce.
Zajistit kulturní prostředí, péči a úklid ale není pro mnohé menší obce jednoduchým úkolem
a nejinak je tomu i v Komárně.

Stává se již téměř pravidlem, že začátkem roku probíhají ne zcela jednoduché jednání
s Úřadem práce o finanční podpoře nezaměstnaných občanů v obci. Snažíme se
zaměstnat tyto lidi pro úklid obce v rámci projektu Veřejně prospěšných prací (VPP).
Na tyto pracovní pozice Úřad práce poskytuje část financí na mzdy z dotačních titulů.
Bohužel, podmínky pro přijetí těchto pracovníků jsou každým rokem náročnější.
V letošním roce se nám podařilo vytvořit 4 pracovní místa v letním období na 7
měsíců. V tomto období pracoval na obci jeden muž a 3 ženy. Tito pracovníci se
podíleli na úklidu obce, ovšem na těžší práce – např. práce v lese s křovinořezem –
jsme uzavírali dle potřeby další krátkodobé pracovní dohody. V současné době
v zimním období není zaměstnán žádný pracovník pro úklid obce.
Z těchto důvodu se zastupitelé obce na pravidelných zasedánícc zabývali řešením
zajištění celoročního úklidu a údržby veřejných ploch obce. Tuto záležitost ve velké
míře nepříznivě ovlivňuje nevyhovující technický stav stávajícího přestárlého
strojního vybavení pro údržbu obce - i přes pravidelnou údržbu techniky dochází
k časté poruchovosti vlivem velké opotřebovanosti a stáří strojů.
Zastupitelé obce se tedy rozhodli pořízdit komunální stroj STIGA RIEDER PRO 540.
Tento stroj má náhon na všechna čtyři kola a jeho součástí je sekací hlava na trávu se
záběrem 110 cm, dále pak zametací kartáč a v zimním období lze osadit na tento stoj
sněhovou radlicí.
Toto řešení pomůže částečně ulehčit péči o veřejné plochy, zejména v zimních
měsících, kdy je úklid náročnější a nouze o obecní pracovníky ještě citelnější.

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Hospodaření na lesních pozemních v majetku obce znamená soustavnou péči o lesní
porosty. Proto byly i v letošním roce ošetřeny nově vysazené stromy v obecním lese. Ukazuje
se však, že nátěry jehličnatých stromků proti okusu zvěří nejsou zcela účinné. To má za
následek velké škody na malých stromcích a musely být dosazovány další nové sazenice. Na
aktuální stav tedy obec zareagovala dalším opatřením, obecní zaměstnanci zajistili oplocení
nově vysázených lesních ploch.
Práce v obecním lese budou pokračovat i v následujících letech. Zejména je nutné
provést případnou neplánovanou těžbu dřeva ze stromů napadených kůrovcem. Zasažení
některých stromových porostů je až kalamitní. Už letos bylo třeba z tohoto důvodu vytěžit
téměř 70 kubíků dřeva.
Vykácené plochy budou následně vyklizeny a vyčištěny a na těchto místech provede
obec výsadbu nových stromů.

VODNÍ TOKY
V závěru roku jste možná zaznamenali probíhající stavební činnosti v okolí
Komárníku v úseku od mostu u fotbalového hřiště po můstek na Džbeli. Správce tohoto
vodního toku, Povodí Moravy s.p, provádí předláždění dna a okolních břehů.
Tyto úpravy jsou nedílnou součástí další etapy revitalizace Komárníku, která začala
v roce 2012 stavebními úpravami samotného koryta potoka u fotbalového hřiště. Na
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momentálně probíhající práce by mělo navázat dořešení posledního úseku Komárníku až po
jeho vyústění do Juhyně – doufám, že se to v brzké budoucnosti podaří.
Provádění těchto úprav vodních toků v katastru obce je výsledkem požadavků a tlaku
obce na Povodí Moravy při četných jednání v této záležitosti.
Další záležitostí, kterou současně s Povodím Moravy řešíme, je také vypořádání
majetkoprávních vztahů, které se týkají pozemků koryta Juhyně. V tomto ohledu se snažíme
docílit toho, aby se majitelem pozemků v místě toku stal samotný správce, tedy Povodí
Moravy. Nepřesné uspořádání ve vlastnictví těchto dotčených pozemků je pozůstatkem ještě
z doby, kdy koryto Juhyně vedlo jinými místy, než je tomu nyní. Z těchto důvodů na podzim
proběhlo nové přesné geodetické zaměření potoka, které urychli vyřešení majetkových
záležitostí, které s těmito pozemky souvisí.
Zároveň se projednává i oprava vodních stupňů – splavů – na Juhyni. Tak pevně věřím, že se
i tato záležitost podaří v dohledné době zrealizovat.

NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
V červencovém vydání zpravodaje jsme vás s radostí informovali, že se podařilo
dokončit rekonstrukci dětského hřiště na Rybníčku a jsme rádi, že už téměř půl roku slouží
tyto prostory a jejich vybavení ke svému účelu, tedy našim nejmenším občánkům. Doufáme,
že čas zde strávený se pro ně a jejich rodiny stává příjemným zpestřením.
V rámci této akce byly zvětšeny dopadové plochy, které byly následně osazeny novými
herními prvky a byl také doplněn mobiliář hřiště (lavičky, odpadkový koš). Celkem bylo na
hřišti instalováno 10 nových herních prvků. K celkovému pojetí nového dětského koutku pro
děti přispělo jistě i postavení nového plotu, který zajistila paní Milada Kopišová na hranici
své zahrady. Ten se stal pomyslnou poslední tečkou, která pomohla dotvořit esteticky
vyhlížející zákoutí určené dětem. Paní Kopišové, pracovníkům obce a všem, kteří přiložili
ruku k dílu při realizaci nového hřiště, patří velký dík. Jsme rádi, že lidé v Komárně
nespoléhají jen na činnost obecního úřadu, ale svojí aktivitou se podílejí na zkrášlování
našeho okolí a nezištně tak přispívají ke zlepšování podmínek pro život v obci!
Na závěr je třeba doplnit ještě pár čísel. Celkové náklady na rekonstrukci byly
vyčísleny na 571 338,- Kč. Dodávku herních prvků s montáží provedla firma Bonita Group
service, s.r.o. Z celkové částky uhradila obec z obecního rozpočtu 171 401,- Kč. Zbývající část
nákladů 399 937,- Kč pokryla dotace Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se nám podařilo
získat z grantu Programu rozvoje obce (PRO).

OPRAVA PODLAH V

KULTURNÍM DOMĚ

Pěknějšího prostředí si nově můžeme užít na kulturních akcích i soukromých oslavách
v místních kulturním době, kde v polovině měsíce září byly dokončeny plánované opravy
podlah.
V hlavním sále byly vybroušeny a nalakovány parkety, dále proběhla oprava nátěru
jeviště. Nově byly položeny i podlahy v šatnách. Tyto práce provedla firma Montparket s.r.o.
za cenu 151.976,- Kč. Výše získané dotace od Zlínského kraje na tyto práce je 91.000,- Kč,
naše spoluúčast je tedy 60.976,- Kč.
Návštěvníci kulturního domu jistě ocení nový vzhled podlah, o jeho funkčnosti se pak
mohou přesvědčit třeba v nadcházející plesové sezóně, která pomyslně odstartuje kulturní
kalendář.
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PLÁNY NA ROK 2017
Na pravidelných zasedáních obecního zastupitelstva se zabýváme mimo jiné
plánováním investičních projektů
projekt na další léta. Mezi priority pro rok 2017 patří provedení
revitalizace hřbitovního areálu.
areálu Do tohoto projektu spadá oprava hřbitovní zdi včetně výměny
plotových výplní a nové vstupní brány,
br
oprava části chodníku
dníku na hřbitově, oprava budovy
márnice a doplnění laviček.
Dále máme v plánu doplnit bezpečnostními prvky - přechody pro chodce v místě u
autobusové zastávky a před obecním úřadem.
úřadem Věříme, že se podaří také opravit další část
místních komunikací v obci.
Vee stavu příprav se pokračuje v několika projektech. Patří sem pokračování prací na
návrhu oprav budovy kulturního domu (oprava fasády, zateplení budovy a oprava sociálního
zařízení), dále oprava budovy
udovy klubovny mladých.
Snažíme se připravit projekt na vytvoření přírodního biotopu na Jezerách za areálem
zemědělského družstva.
Vnímáme také, že pěší cesta našich občanů k Rajnochovickému vlakovému nádraží a
zpět je přinejmenším nepohodlná a při zkratce po kolejích se dokonce i nebezpečná. Proto
P
se
snažíme zajistit v první fázi alespoň projektovou
projekt
dokumentaci cyklostezky z nádraží
Rajnochovice po železniční přejezd na „lhotské
„lh
cestě“. Vybudováním této cyklostezky by
zároveň došlo k napojení na cyklostezku směrem na Kunovice. Tyto plány jsou podmíněny
získáním dotací, protože z obecního rozpočtu by realizace těchto projektů nebyla vůbec
možná.

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE
V loňském roce byly zahájeny kroky k vytvoření nového územního plánu obce, který
pro obec zpracovává architekt Ing. Sawicki. V listopadu proběhlo v zasedací místnosti
obecního
ího úřadu veřejné projednávání Územního plánu obce Komárna, kde se mohli všichni
účastníci
tníci tohoto řízení, včetně občanů,
občanů vyjádřit k jeho budoucí podobě a případným změnám.
Připomínky z tohoto jednání se v současné době zpracovávají do finální verze Územního
Ú
plánu.
Územní plán je o soubor dokumentů, který navazuje na zásady územního rozvoje
rozvoj
kraje a měl by upřesňovat úkoly a cíle, které byly obecně uvedeny v zásadách a politice
územního rozvoje a struktury územního plánování. Územní plán je velmi podrobným
popisem toho, jak bude uspořádáno území obce, např. z hlediska ochrany životního prostředí,
pros
rozmístnění průmyslových areálů nebo komunikací či rodinných domků. Územní plány tak
řeší budoucí podobu využití veškerých ploch na území obce.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Tato rubrika slouží pravidelně k oživení informací jak
likvidovat a hlavně recyklovat odpady v naší obci. Tady
platí více než jinde lidové pořekadlo: „Opakování je
matkou moudrosti“. Stále nás dost rmoutí, když
nacházíme v okolí naší obce vyhozený
vy
odpad tam, kam
nepatří, nebo
o by mohl být vytříděný a není.
Již několik let např. upozorňujeme, že větve ze
stromů se shromažďují na ploše za požární nádrží. Tyto
větve odborná firma pravidelně likviduje velkokapacitním štěpkovačem a odváží ho k dalšímu
využití. Je tedy otázkou, proč se stále objevují v okolí obce vyhozené hromady větví a
podobného odpadu.
Ze zákona je každá obec povinná zajišťovat likvidaci odpadů, o což se v nejlepší víře
snažíme i v Komárně. Je tedy smutné zjištění, že někteří lidé nechtějí pravidla z různých
důvodů respektovat, přestože se snažíme vycházet
vycházet všem vstříc a pomoci, jak jen to jde. Každý
si musí uvědomit, že náklady za likvidaci odpadů se stále navyšují. V současné době výběr
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poplatků za svoz a likvidaci odpadů
odpad od občanů nepokryje celkové náklady, které je obec
nucena hradit a dotuje tyto náklady
n
z obecního rozpočtu. Tyto peníze by určitě našly lepší
uplatnění někde jinde. Náklady
áklady na likvidaci roztříděných plastů, kovů,
kov , elektroodpadu, papíru
a bioodpadu jsou mnohem nižší, než náklady na likvidaci komunálního odpadu v popelnicích,
proto je tak důležité třídit odpady, jak jen to jde!
I z tohoto důvodu jsme vybudovali další sběrné místo pro tříděný odpad na dálnici za
fotbalovým hřištěm. Zde lze vytřídit papír, plasty a sklo. Přes léto byly umístněny hnědé
popelnice na biologický odpad u Palátového a u trafostanice u Macháňového. U Palátového je
také
aké nově umístněn kontejner na textil.Větší
textil.
množství biodpadu
odpadu lze vyvést buď na určené
místo za požární nádrží, nebo do velkokapacitního kontejneru u trafostanice u Nevtípilového.
Zajištění podmínek pro likvidaci odpadu je dle zákona povinností obce, ale přiznám
p
se, že
vyvážet některý bioodpad z dědiny se mi zdá dost nepřirozené, nákladné a zbytečné (naši
předkové by nás hnali…..) – vždyť každý ví, že zemina z kompostéru je výborné hnojivo na
naše zahrádky.
Ale abych pořád nehudroval - většina z nás likviduje
je domovní odpad zodpovědně a
toho si vážíme. Ppokud přeci jen máte nějaký lepší nápad, jak systém likvidace odpadů
vylepšit,
lepšit, rádi si jej vyslechneme☺
vyslechneme

ZPŮSOBY LIKVIDACE ODPADŮ
ADŮ V OBCI KOMÁRNO:
•
•
•

•

•
•
•

sběr nebezpečného odpadu se provádí 2x ročně,
ročně
sběr veškerého elektroodpadu provádí 1x ročně SDH Komárno – smluvně s firmou
ELEKTROWIN.. O termínu sběru
sběr 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
reálu ZD v Komárně a kovový
kontejner pod odbočkou na ulici Kopec (u trafostanice). Každá domácnost má také
u rodinného domu kompostér,
zahradní odpad, větve ze stromů a keřů v místě za požární nádrží, dále hnědý kontejner
u Palátového a Macháňového (u trafostanice),
t
plast, kov, papír, sklo – sběrné místo u Palátového a nově na dálnici za mostem přes
Komárník,
objemný odpad– svoz 2x ročně.
=Milan Šindelek=

PESTRÁ ČINNOST SDH V KOMÁRNĚ
Půl rok utekl jako voda v potoce a proto je znovu čas na
krátké zhodnocení činnosti sboru dobrovolných hasičů v Komárně.
Sbor se stejně jako v letech minulých zaměřoval na prevenci
požární ochrany obyvatel, aktivní připravenost sboru a rovněž na
společenskou a kulturní činnost v naší obci.
Druhá polovina roku začala tradiční
tr
organizací
červencových oslav svátku Cyrila a Metoděje, kdy se u nás slaví Hody, která stejně jako
v předchozích letech klapla na výbornou. Od brzkého rána hasiči pomáhali s přípravami
posezení
před
kulturním
domem
a před místní kaplí, kde se konala
konal mše svatá. V podvečerních hodinách se poté členové sboru
účastnili příprav a samotné organizace hodové zábavy pod širým nebem, která se i letos
vydařila.
Ani letos jsme nelenili a na vlastní kůži si vyzkoušeli připravenost naší jednotky na
několika kláních,
ch, jak na domácí půdě, tak v nedaleko vzdálených Policích a Choryni. Na konci
letních prázdnin jsme se účastnili tradiční soutěže v netradičních hasičských disciplínách
v Policích, kde jsme opět dokázali, že jsme jednotkou „víceúčelovou“. Po plavbě na raftu
raf
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a hasičském útoku to nevypadalo, že bychom mohli pomýšlet na medailové pozice. Ovšem
díky našim silným disciplínám (džberovce a sací štafetě) jsme v početné konkurenci nakonec
vybojovali 1. místo. O týden později jsme zajížděli prověřit akceschopnost do
d nedaleké
Choryně, kde jsme díky menším technickým problémům obsadili 3. místo. Poslední naše
vystoupení na poli sportovním jsme absolvovali na domácí půdě v rámci soutěže
„Komárenský žabák“. Oproti předcházejícím ročníkům jsme chtěli soutěž trošku ozvláštnit
ozvláš
doplňkovou disciplínou v podobě přenosu raněného přes překážky. Tuto disciplínu jsme však
naprosto zpackali a v součtu s požárním útokem jsme obsadili nelichotivé 4. místo. Vzhledem
k nízkému zájmu hasičských jednotek i diváku jsme se rozhodli v příštím
příšt
roce soutěž
„Komárenského žabáka“ neuskutečnit. Uvidíme do budoucna, zdali se nám podaří nalákat
zpět okolní sbory a znovu nastartovat tuto netradiční soutěž. V listopadu na státní svátek
jsme přijali pozvání SDH Kunovice a účastnili jsme se slavnostního
slavnostního posvěcení nového
hasičského auta.
Nadcházející rok odstartujeme výroční valnou hromadou, která se uskuteční v sobotu
7. ledna od 18:00 hod. v místním pohostinství. V únoru budeme pořádat hasičský ples. Tímto
bychom Vás rádi pozvali na tuto tradiční akci, která se bude konat v sobotu 11. února od
20:00 hod.
Minulé roky nám však ukázaly, že zájem o hasičský ples má sestupnou tendenci a byli
bychom velmi neradi, kdybychom museli i tuto akci pro nezájem místních
místní
vyškrtnout
z kalendáře kulturních akcí v Komárně.
Komár . Byla by to velká škoda nejen pro sbor samotný, ale
hlavně pro obyvatele, jelikož akcí podobného rázu je během roku v naší malé vesnici jako
šafránu.
Týden po plese, tj. 18. února dostanou prostor k dovádění naši nejmenší, které čeká
setkání na dětském karnevale. V květnu oslavíme svátek patrona hasičů sv. Floriana poutí na
sv. Hostýn a dle pozvání do okolních obcí. V témže měsíci budou hasiči k ruce obci Komárno
při stavění a následném kácení máje. Červenec pak bude ve znamení oslav slovanských
věrozvěstů
stů Cyrila a Metoděje - chybět nebude večerní hodová zábava, kterou máme pod
patronací. Tak jako v minulých letech budeme udržovat hasičskou techniku a vybavení
v zásahu schopném stavu, stejně tak budeme pokračovat v návštěvách našich bratrů
a sester, kteří
ří budou slavit životní jubilea.
Přejeme všem občanům obce Komárna krásné a klidné Vánoce a úspěšný vstup do
nového roku 2017.
=za
za SDH Komárno, Jaromír Gadas=

PREMIÉROVÉ VYSTOUPENÍ NAŠICH FOTBALISTŮ V

OKRESNÍM PŘEBORU

Po dlouhých letech, plných druhých míst se našim hráčům
podařilo v sezóně 2015/2016 vyhrát III. třídu kroměřížského okresu
a tímto triumfem si říci o historický postup do okresního přeboru.
Touto možností vedení ani hráči nepohrdli a poprvé v mladé historii
fotbalového klubu nastoupili v sezóně 2016/2017 k zápasu v okresním
přeboru.
Úvodní zápas soutěže jsme odehráli na hřišti favorizovaných
Těšnovic, kde naši hráči naplno poznali, že soutěž je opravdu
o pověstný stupínek výše. Následovala domácí prohra s Břestem. První „okresní“
„okre
bod se nám
podařilo uhrát v Počenicích, kde jsme domácímu celku podlehli 1:0 po pokutových kopech.
Od této chvíle jsme se však zlepšili jak herně, tak výsledkově a pomalu stoupali tabulkou do
horních pater. Podzimní bilance našich barev v okresním přeboru
boru byla docela příznivá.
Z dosavadních 14. odehraných kol dokázali hráči FK Komárna-Osíčka
Komárna Osíčka vydolovat 17 bodů za
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4 vítězství, 7 proher, 2 vítězství a 1 prohru na penalty po devadesátiminutovém nerozhodném
stavu. Zatížit konta soupeřů dokázali
do
naši hráči 29 krát a 36 krát jsme inkasovali.
Z předvedené hry a hlavně výborného výsledku se mohli diváci radovat v domácích
zápasech proti dalšímu nováčkovi z Roštění (6:2) a ve dvou derby, proti Chvalčovu (5:1)
a Loukovu (3:1). Naopak zápasy, na které by všichni
všichni jeho aktéři nejraději zapomenuli,
zapomenuli tak ty
se odehrály na hřišti v Mrlínku a ve Zdounkách, kde naši
inkasovali „šestku“. Jinak jsme v ostatních zápasech nehráli
špatně a soupeře jsme řádně potrápili. V několika případech
se nám lepila smůla na kopačky
kopač
a nedokázali jsme naše
brankové příležitosti přetavit v důležité branky. Naopak
dařilo se nám v zápasech poháru OFS Kroměříž, kde jsme
postoupili do semifinále, když jsme porazili nejdříve
Chvalčov (6:2) a poté Mrlínek 4:1. V jarním semifinále se
naši hráči představí
edstaví na domácí půdě proti Břestu. Termín
zápasu bude včas oznámen na webových stránkách klubu.
Na pozici nejlepšího střelce týmu přezimuje s 8
přesnými zásahy hbitý forvard Jaroslav Žejdlík. Na
N záda mu
dýchá dvojice Luděk Kunz a Dušan Klas, kteří se na podzim
mohli pyšnit 5 brankami. O celkový počet 29 branek, které
se nám podařilo vstřelit soupeři, se podělilo hned 8 různých hráčů. V polovině měsíce
listopadu jsme tradičně zakončili podzimní část sezóny společnou ukončenou, která se i letos
konala v sálee kulturního domu.Blíží
domu.Blíží se nám čas Vánoc, kdy si jistě ani hráči nebudou hlídat
své postavy. I proto
roto také hráči již zahájili individuální přípravu,
přípravu, včetně domluvených fotbálků
fotbá
na umělé trávě ve Všechovicích. Fyzickou kondici bychom chtěli v zimě rovněž
ro
pilovat na
místním kluzišti.. Celkovou přípravu poté zakončíme společným soustředěním na začátku
měsíce března, jehož součástí by mělo být i několik přípravných přátelských zápasů.
Kolotoč mistrovských
ských zápasů se znovu roztočí první dubnovou neděli, kdy naši hráči
zajíždí na půdu Břestu. Po skončení
skonče sezóny (na konci června) dostanou u nás na hřišti prostor
příznivci a fanoušci malé kopané na tradičním turnaji v malé kopané – Komárno Open Cupu
2017. V rámci Hodů
odů se poté můžou diváci těšit na tradiční utkání mezi
mez ženatými
a svobodnými. Více informací, termíny zápasů a zajímavosti najdete na webových stránkách
www.fkkomarno.cz a na Facebooku.
acebooku.
Výkonný výbor a hráči FK Komárna-Osíčka
Komárna Osíčka děkují všem fanouškům, sponzorům
a partnerům za projevenou přízeň v roce 2016 a přeje všem výše zmíněným příjemné prožití
vánočních svátků, a k tomu úspěšné a bezproblémové vykročení do nového roku 2017.
=za FK Komárno-Osíčko,
Osíčko, Jaromír Gadas=

VZDÁLENÁ AMERIKA ANEB LÉTO V USA
Komárenský zpravodaj není je o tom, co je u nás nového, co se povedlo nebo co se u
nás zrovna děje, ale také o místních lidech a o tom, co prožívají a zažívají. A když se někomu
stane něco zajímavého, rádi mu dáme prostor, aby se o to podělil i s vámi. To je aktuálně
případ Martina Ondrouška, který se v letos v létě vydal na velkou dobrodružnou cestu. Je to
vlastně takový příběh o tom, jak se můžou splnit velké sny i klukovi z malé moravské vesnice.
Letošní léto jsem měl možnost strávit ve Spojených státech Americkýchdíky
programu Work&Travell USA a byla to pro jedinečná životní zkušenost,
zkušenost kterou bych přál
všem mladým lidem.
Přestože dnes už není ničím výjimečným cestovat po celém světě, málokomu se
podaří dostat se až za oceán a poznávat vzdálené kultury.
kultury. A tak jsem se rozhodl, že se vám
alespoň touto formou pokusím přiblížit, co vše jsem na svých cestách viděl a zažil. Jsem za
tuto zkušenost velmi vděčný a chtěl bych se s vámi o ni alespoň takto ve zkratce podělit.
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Kdybych měl celý svůj daleký výlet shrnout do jedné věty, tak by to to určitě byla ta,
kterou jsem prý požíval po svém návratu domů velmi často: To byste nevěřili!
Začít bych měl asi popisem místní kultury, která je opravdu velmi odlišná od té naší,
naší
a já sem si na ni zpočátku nedokázal zvyknout.
z
Američané jsou prostě obří!! Vypadalo to, že
hubený Američan snad existuje jen ve snu nebo v hollywoodských filmech, které vídáme.
Vlastně
lastně všechno je tam tak nějak větší! Auta,
Auta, silnice, obchody a hlavně pověstné americké
vlastenectví. Toje vidět hlavně
lavně na jednom z amerických symbolů, na jejich vlajce. Státní
vlajky tady vidíte na každém kroku.
kroku Další z typických projevů amerického patriotismu tkví
v ochraně vlastního majetku, kdy každý vlastnil zbraň a měl ji u sebe, nebo v autě. Mnoho
z mých kamarádů
dů nemohlo pít alkohol
a
(alkohol je v USA povoleno pít až po dosažení věku
21 let), ale všichni vlastnili aspoň jednu zbraň - na ten pocit si nikdy nezvyknete.Ale
nezvyknete.A zpět
k příběhu. Většinu léta jsem trávil v turistické oblasti okolo města Gatlinburg u jednoho ze
dvou národních parků na východním pobřeží pod Smokies Mountains. Tam jsem pracoval
apoznával zvyky místních. Prakticky
se jednalo o velkou „Matějskou
atějskou pouť“
kam „velcí“ Američané
meričané jezdili do
národního parku. Ve skutečnosti ale do
přírody většinou ani nejeli nebo
maximálně na vyhlídku autem – jejich
výlet byl spíše atrakce, velké množství
jídla a nákupy.
Takřka celé léto jsme jen chodili
do práce, na „ziplajny“ (lanové skluzy).
Jednalo se o ocelové lano natažené
mezi dvěma sloupy
loupy nebo kopci a tam
se na kladku v horolezeckém
zeckém sedáku zavěsíte a jedete po tomto laně z jednoho konce na
druhý. A obsluhu takového systému jsem měl s dalšími šesti kluky z Česka a několika
místními na starosti. Od rána do noci jsme si každý den navzájem
navzájem posílali skupinky turistů,
které
eré se každé 2 hodiny měnily. My
M jsme je jistili azajišťovali jim zábavu. No a v tomhle
duchu byl víceméně každý den. Ve dnech kdy jsem měl volněji, jsme vyrazili do místních
zábavních muzeí nebo do nejrůznějších fastfoodů, ve kterých najdete snad všechny možné
kuchyně. Za zmínku stojí třeba Dollywood se svojí nejrychlejší dřevenou horskou dráhou na
světě, nebo Dixie Stampede – velká hala kde, neděláte nic jiného, než že jen jíte s dalšími
500
li
lidmi
a mezi vámi je velká plocha,
ha, kde probíhá zábavná westernová show s živými koňmi a
bizony.Po 5. Září, kdy se v Americe slaví „Labor Day“, obdoba Českého svátku práce na 1.
Máje, jsme skončili v práci a nasedli na letadlo a letěli na západ do Los Angeles, kde měla
začít naše cesta po západě.. Ten je na rozdíl od východu národními parky doslova posetý.
poset
V Los Angeles jsme se všichni zase potkali,
potkali, půjčili jsme si velké auto, naložili věci a vydali se
s
na dlouhou cestu. Ta vedlapřes
přes San Diego, Las Vegas, San Francisco zpět do „města
andělů“. Výlet to byl dobrodružný. Snažili
S
jsme se navštívit všechny národní parky,
pa
které
naši cestu lemovaly.
Těch bylo nakonec více než 10 a ta příroda,
příroda pastva pro oči.. Navštívili jsme pustou
poušť s teplotami okolo
kolo 40°C až po náhorní plošiny, kde byl v noci mráz. Viděli jsme
medvěda, chřestýše, horské kozy, spali jsme v poušti pod nebem plným hvězd a objevili
jedovatého škorpióna. Za zmínku určitě stojí nepříliš známý národní park Zion, kde
k
se
nachází velice krásný kaňon vybarvený do červena, plný
plný nejrůznějších pěších stezek. Dále
pak třeba obří Grand Canyon,
Canyon který má 100 km na délku nebo třeba Yosemite park, s více
než kilometr vysokou stěnou, nebo největší stromy na světě v národním parku Sequoia.
Zážitků by vydalo na celou knihu, tohle byl opravdu
opravdu jen stručný výcuc neskutečně
stráveného léta.
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V tomto duchu jsem strávil
strá
celých 115 dnů za oceánem. Byla
yla to velmi zajímavá
zkušenost, ale znáte to: Doma je doma! Na život v USA, nebo minimálně v Tennessee, bych
si asi nikdy nezvykl.=Martin
=Martin Ondroušek=

KULTURNÍ OKÉNKO
Konec
nec kalendářního roku se nám kvapem blíží a proto je čas
as na zhodnocení uběhlého
roku a co všechno jsme po kulturní stránce během druhého pololetí uskutečnili. Výčet
začneme červencovými hody, které jsme stejně jako v letech minulých, pojali tradiční cestou.
Hodový den jsme započali budíčkem dechové
dechové hudby před kulturním domem. Dopoledne se
pak konala mše svatá v místní kapli. Po mši svaté se občané přesunuli znovu na parkoviště
před kulturním domem, kde se mohli v parném počasí patřičně občerstvit
a zaposlouchat se do vystoupení muzikantů z Valašského Meziříčí. V odpoledních hodinách
proběhl zápas mezi ženatými a svobodnými, večer poté hasiči roztančili střed obce na
venkovní hodové zábavě se skupinou „Famózní Levandulové Trio“.
V polovině
vině října jsme pro děti a rodiče uspořádali společné pouštění
pouš
draků. Počasí
vyšlo na výbornou, v sobotním odpoledni jsme byli svědky krásného babího léta. Na kopci
u vodárny se nakonec sešlo takřka 50 lidí, kteří si v nádherném počasí zadováděli se svými
dětmi. Dospělí tak na chvilku zavzpomínali na své dětství, kdy se po poli honili za drakem
právě oni. Děti byly za své snažení ocenění drobností a poté se všichni společně odebrali na
místní fotbalové hřiště, kde se příjemně posedělo, a opékaly se špekáčky.V
špekáčk V první listopadový
pátek se děti zvonu sešly, tentokráte
v zasedací místnosti obecního úřadu
v rámci mladé, ale oblíbené akce při
uspávání broučků. Podzimní odpoledne
začalo přednáškou pana starosty o včelách
obecně, o péči o úly a povídáním o medu.
Zúčastnění
astnění poté mohli ochutnat tuto
výživnou potravinu, jejíž výroba není věcí
jednoduchou. Po krátké přednášce se děti
v doprovodu rodičů vydaly s lampióny
a lucerničkami na okraj lesa, kde společně
odříkaly mravenčí ukolébavku a uložily broučky k zimnímu spánku.
Týden na to dostali prostor k setkání v sále kulturního domu naši důchodci, kteří si
nejprve prohlédli expozici lidové tvorby a umění našich spoluobčanů a poté vyslechli úvodní
slovo starosty obce Komárna o celkovém ročním dění v obci, o plánovaných akcích
akcíc
a o budoucích záměrech obce. Odpoledne pokračovalofoto-prezentací
cí o výstavbě silnice
vedoucí přes naši obec, která byla doprovázena mluveným komentářem. Po prezentaci se
rozezněla heligonka paní Lasovské z Kelče, která rozzpívala celý sál kulturního domu. Naši
senioři nebyli ani tentokráte ochuzeni o košt jablek a moštu z komárenských zahrádek.
3 týdny před Štědrým dnem mohli místní občané načichnout vánoční atmosféru na
obecním úřadě, kde se konala vánoční tvořivá dílnička. K vidění byla
la výstava vánočních
dekorací a ozdob, k ochutnání bylo vánoční cukroví a děti si mohly vymalovat obrázek
s vánoční tématikou. Akce poté pokračovala na parkovišti před kulturním domem, kde lidem
vánočně zahrála „VŠECHOMOR
ŠECHOMOR“. Po krátkém hudebním vystoupení přišel
řišel „zkontrolovat“
děti sv. Mikuláš, který se svou družinou předal balíčky s různými dobrotami. Jakmile byly
všechny děti obdarovány, tak nám Mikuláš rozsvítil vánoční stromeček. Příjemné odpoledne
bylo zakončeno krásným ohňostrojem, za který patří dík všem
všem sponzorům a přispívatelům.
V říjnu jsme do řad občanů obce Komárna slavnostně přivítali 7 malých občánků.
Pokračovat budeme rovněž v ustáleném trendu navštěvování našich občanů při oslavách
životních jubileí.
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Za pár dní jsou tady Vánoce, které máme jistě všichni rádi, a proto bychom Vám chtěli
popřát za celý kulturní výbor, ať jsou jen a jen krásné a maximálně pohodové. Zároveň Vám
přejeme do nového roku úspěšné vykročení a na některé z kulturních akcí, jejichž seznam je
na následující stránce, na viděnou!
PLÁNOVANÉ AKCE V PRVNÍ POLOVINĚ ROKU
Datum
7. 1. 2017
21. 1. 2017
11. 2. 2017
18. 2. 2017
Březen 2017
Duben 2017
Květen 2017
Červen 2017
Červenec 2017

akce
Turnaj ve stolním tenise
Myslivecký ples
Hasičský ples
Dětský karneval
Probouzení broučků
Noc s Andersenem
Velikonoční tvořivá dílnička
Stavění máje a kácení máje
Sv. Florián (Všechovice, sv. Hostýn)
Tradiční turnaj v malé kopané
Hodová zábava
Fotbalový zápas ženatí x svobodní

2017

pořadatel
Stolní Tenis Klub Komárno
Myslivecké sdružení Javorník
SDH Komárno
SDH Komárno
Obec Komárno
Obec Komárno
Obec Komárno
Obec Komárno + spolky
SDH Komárno
FK Komárno-Osíčko
SDH Komárno
FK Komárno-Osíčko

NAŠE KNIHOVNA
Přehled o činnosti naší knihovny v letošním roce lze stručně shrnout do několika
statistických údajů.
V knihovně je zaregistrováno 43 čtenářů, z toho je 10 čtenářů z řad mládeže do 15 let.
Knihovní fond tvoří 1952 knih, z toho je 190 knih zapůjčených z Knihovny Kroměřížska, které
jsou 2x ročně obměňovány. Máme v digitální podobě kroniky obce z let 1927 - 1944, 1959 1981 a 1982 - 1995, CD si lze zapůjčit každý čtvrtek od 18:00 hodin.
Knihovní fond byl navýšen o 49 knih, z toho 34 knih za 3.000,- Kč zakoupil Obecní
úřad a 14 knih darovala knihovně paní Helena Králová, za to jí patří dík. Knihovnu navštívilo
330 čtenářů, kteří si vypůjčili 520 knih. V porovnání s loňským a předloňským rokem došlo
k určitému poklesu návštěvnosti knihovny, což se také projevilo ve snížení počtu výpůjček.
Pod hlavičkou knihovny byla zorganizována paní Jitkou Rohanovou a ve spolupráci
s ostatními maminkami uskutečněná pěkná akce pro naše děti - "Noc s Andersenem", za což
organizátorům a pomocíkům patří poděkování.
Na závěr, co by končící knihovník, bych chtěl čtenářům, příznivcům knihovny, ale
i ostatním občanům popřát příjemné prožití svátků Vánočních a do nového roku vše nejlepší.
=Ladislav Pauk, knihovník=

PODĚKOVÁNÍ
Na tomto místě bych rád vyslovil našemu dlouholetému knihovníkovi, panu Ladislavu Pukovi
velké poděkování za jeho vykonanou práci pro obec (a to nejen ve funkci knihovníka) a přeji
mu mnoho štěstí zdraví a pracovního elánu do dalších let. Doufám, že naše spolupráce
v rámci obce bude i nadále pokračovat. Nové knihovnici, paní Jitce Rohanové přeji mnoho
tvůrčího elánu, radosti a spokojenosti při plnění této funkce.
=Milan Šindelek=

RYCHLÉ INFORMACE
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Komárenský zpravodaj

•

prosinec 2016

Kolektiv pracovníků pálenice „u Juhyně“ děkuje všem zákazníkům za projevenou přízeň
v roce 2016 a přeje všem občanům klidné prožití Vánočních svátků v kruhu nejbližších
a těší se na vaši návštěvu v následujícím roce, který, jak všichni doufáme, bude co do
hojnosti ovoce mnohem lepší, než tomu bylo letos.
Jako dárek od Obecního úřadu bude do každé domácnosti distribuován kalendář
Podhostýnského mikroregionu na rok 2017 s tématem příroda.

•

•

Doktorka Hradilová oznamuje pacientům, že ve čtvrtek 22. a 29. 12. 2016 odpoledne
nepřijede do Komárna. V týdnu 27. – 30.12. 2016 budou v Bystřici p. H. pouze dopolední
ordinace, ve kterých ošetří jen akutní případySPOLEČENSKÁ RUBRIKA

NAROZENÍ V ROCE 2016
Tomáš Král
Emilly Pešoutová
Dominik ………….Orava
Lucie……………… Oravová
Monika Trlifajová
Laura Pitříková
Martin Matušů
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ZEMŘELÍ V ROCE 2016
Josef Orava
Drahomíra Skácalová
Marie Cíchová
Miroslav Smolka
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