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Vážení spoluobčané,
jak již bývá zvykem, dostávám prostor v úvodním slovu Komárenského zpravodaje,
abych tento občasník uvedl. Dlouho jsem přemýšlel, jakým tématem.
V minulém období se v naší obci (naštěstí) nestala žádná
žádn mimořádná událost, kterou
kt
by
bylo potřeba komentovat nebo rozebírat. Život v naší obci podle mého názoru plyne celkem
poklidně. Při nedávné schůzi výboru SDH Komárna, které jsem se zúčastnil, bylo
vzpomenuto neveselé výročí
ýročí události, kterou by si asi málokdo znovu chtěl prožít.
Je to už 20 let, co po propršených hodech
hode
v naší obci (a téměř celé republice)
zazněla ve večerních hodinách siréna. V tu chvíli jsme ještě netušili, že nás postihne
povodeň takového rozsahu. Odborníci
Od
tuto povodeň označili jako „stoletou vodu“,
vodu tak
doufám, že se taková událost nebude hned tak opakovat. Nechtěl jsem Vás v tomto
úvodním slovu nějak strašit, ale podle mne je třeba události tohoto charakteru
vzpomenout, protože také patří k životu a musíme být na ně, pokud možno co nejlépe
připraveni.
Naši předkové cítili potřebu se sdružovat
sdružovat a vytvářet podmínky k tomu, aby mohli
společně zabránit živelným pohromám. V letošním roce si připomínáme 90. výročí
postavení hasičské zbrojnice. Od roku 1927 tato budova sloužila jako hasičské skladiště
a obecní úřadovna se zvonicí. Náklady na tuto
tuto stavbu tehdy činily 60 000 Kč. K těmto
finančním nákladům je třeba přičíst (jak se píše v obecní kronice) ještě mnoho
dobrovolnické práce místních
stních občanů. Pro zajímavost - pro nedostatek místa v místní škole
se během II. světové války na zbrojnici vyučovalo.
Když už jsem vzpomněl obecní kroniku, tak jsem se dočetl, že 5. července 1937 byla
konána první pouť a byla sloužena mše svatá v nové kapli. Ta byla vysvěcena o rok dříve na
svátek slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje.
Metoděje
Na závěr Vás tedy všechny zvu na letošní pouť ve středu 5. července. Doufám, že
nám počasí vydrží.
Přeji Vám příjemně prožité léto!
=Milan
Milan Šindelek,
Šindelek starosta obce=
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OPRAVA HŘBITOVNÍ ZDI
Jak jste si již všichni všimli, na hřbitově byly zahájeny stavební práce na opravě hřbitovní
zdi. Tato stavba dostala název “Revitalizaci hřbitovního areálu v Komárně“. Realizací
projektu dojde k odstranění stávajícího oplocení v celém rozsahu a bude nahrazeno oplocením
tvořeným ze severní a západní strany zděnou cihlovou podezdívkou a z jižní a východní strany
betonovými podhrabovými deskami se sloupky a plotovými poli z ocelových pásků. V areálu dojde k
úpravě pěší zóny položením mozaikové dlažby ze žulových kostek a také k opravě zpevněné plochy
před kaplí. Rovněž bude revitalizována zeleň založením nového trávníku a výsadbou keřů
z místních druhů rostlin (ptačí zob obecný a mochna křovitá). Bude doplněn mobiliář o 3 lavičky,
vitrínu a stojan na kola. Taktéž bude opraven přístup k vodovodu, určeného k zalévání rostlin.
Realizací tohoto projektu dojde k celkovému zlepšení vzhledu, zázemí a přístupu ke
hřbitovu - a to díky architektonickému řešení hřbitovního areálu, který tvoří významnou
dominantu obce a jeho kompozičnímu uspořádání. Zvolené architektonické řešení (zejména
hřbitovní zeď) citlivě navazuje na významnou budovu kaple, která je postavena podle projektu
zakladatele zlínské architektonické a urbanistické tradice Františka Lydie Gahury.
Stavbu provádí firma HLAVA – STAVBY s. r. o., za celkovou cenu 1 368 798 Kč. Na tuto
stavbu se podařilo zajistit dotaci z rozpočtu ZK v rámci Programu obnovy venkova ve výši
796 000 Kč. Zbytek uhradí obec ze svého rozpočtu. Ukončení stavebních prací je naplánováno na
=Milan Šindelek, starosta obce=
konec srpna.

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE CHALOUPKY
Snahou celého zastupitelstva obce Komárna je zajištění všech potřeb a služeb pro občany.
Kromě jiného si uvědomujeme špatný stav místních komunikací v obci. Je jasné, že opravy
vozovek jsou finančně náročné a proto se snažíme hledat finanční zdroje z možných dotací.
V letošním roce jsme uspěli s žádostí na dotaci na opravu místní komunikace Chaloupky z rozpočtu
Ministerstva místního rozvoje. Předpokládaná cena opravy komunikace je 803 814 Kč. Dotace
bude činit 50% z celkové ceny stavebních prací. Opravu komunikace bude provádět firma
SWIETELSKY stavební s.r.o. Práce na opravě budou zahájeny 10. července 2017. Prosíme
majitele okolních domů a ostatní občany o trpělivost a pochopení při těchto stavebních pracích.
=Milan Šindelek, starosta obce=

NAŠE KNIHOVNA
V první polovině tohoto roku jsme v knihovně uspořádali několik akcí pro naše děti. První
z nich byla „Noc s Andersenem“, kterou nás prováděl komiksový Čtyřlístek. Na začátek jsme děti
seznámili se spisovatelem H. Ch. Andersenem, který propůjčil setkání své jméno. Potom jsme si již
povídali o Myšpulínovi, Fifince, Pinďovi a Bobíkovi. Děti samy podle vyprávění namalovaly komiks
a hráli jsme různé hry. Menší děti kreslily a vystřihovaly obrázky a skládanky, zatímco ty starší
luštily tajenky a kvízy. Celého odpoledne se zúčastnilo čtrnáct dětí, které si na památku odnesly
malý dárek a diplom.
Od letošního roku je naše knihovna zaregistrována v celonárodní kampani „Celé Česko čte
dětem“. Abychom tuto kampaň podpořili a skutečně se připojili k její snaze, připravujeme pro Vás
nový program. Ten by měl probíhat v běžné otevírací době knihovny každý měsíc. Děti zde
dostanou příležitost setkat se s kamarády, pohrát si a seznámit se s knížkami. První ze zkušebních
akcí dostala název „Pan starosta čte pohádky“ a poslechli jsme si během ní dvě pověsti o Komárně.
Děti si také donesly své vlastní pohádkové knížky, na jejichž motivy kreslily obrázky. Při zatím
druhém setkání jsme pak s dětmi vyráběli ozdoby z moduritu a dalších modelovacích hmot.
Tímto k nám zveme všechny, protože knihovna je prostorem veřejným, kde se nemusí jen půjčovat
knížky, ale můžete si přijít posedět u kávy. Není třeba se bát, že je knihovna maličká. Díky panu
starostovi a obecnímu zastupitelstvu máme k dispozici celé patro obecního úřadu, které je
=Jitka Rohanová, knihovnice=
vybavené koberci, polštáři, plyšáky a hračkami pro děti.
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ODPADY A JEJICH LIKVIDACE
DACE
V tomto sloupci zpravodaje
zpravoda
jsou připomenuty
způsoby likvidace odpadů v obci. Tento systém se zásadně
nemění. Jen upozorňujeme, že trávu
tráv a seno už nelze
vozit do areálu zemědělského družstva. Tento
T
odpad
lze vyvážet za požární nádrž. Dále Vás žádáme, abyste
větve ze stromů a keřů vozili za požární nádrž a
nevhazovali je do kontejnerů. Jsou prostorově objemné
a proto je nutný častější vývoz, který neúměrně
prodražuje likvidaci tohoto „odpadu“,
„odpadu“ který se dá mnohdy
zlikvidovat daleko levněji.
Pokud máte nápad, jak lépe, efektivně a ekologicky likvidovat odpady, rádi si je
vyslechneme.

Děkujeme, že třídíte odpad.
ZPŮSOBY LIKVIDACE ODPADŮ
ODP
V
•
•
•

•

•
•
•

OBCI

KOMÁRNO

sběr nebezpečného odpadu se provádí 2x ročně
sběr
běr 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,
elektrospotřebičů, mobilních telefonů
a baterií je zajištěn sběrným boxem v chodbě OÚ,
biologicky rozložitelný odpad - v určených prostorech za vodní nádrží,
nádrží kovový
kontejner pod odbočkou na ulici Kopec (u trafostanice), dále hnědý kontejner
u Palátového a Macháňového. Každá domácnost má u rodinného domu kompostér,
VĚTVE ZE STROMŮ A KEŘŮ v určených prostorech za vodní nádrží,
nádrží
NEVHAZOVAT do kontejnerů,
kontejnerů
plast,
last, kov, papír, sklo – sběrné místo u Palátového a nově na dálnici za mostem
přes Komárník,
objemný odpad - svoz 2x ročně.
=Milan
Milan Šindelek, starosta obce=
obce

PROGRAM HODŮ 2017 V KOMÁRNĚ – STŘEDA 5. 7.
9:00

BUDÍČEK DECHOVOU HUDBOU
HUDB
PŘED KD

9:30

SVÁTEČNÍ MŠE SVATÁ PŘED
PŘ
KAPLÍ

10:45

KONCERT DECHOVKY PŘED KD

14:00

ŽENATÍ : SVOBODNÍ (FOTBALOVÝ ZÁPAS)

20:00

HODOVÁ ZÁBAVA SE SKUPINOU
SKUP
GRADACE
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KULTURNÍ OKÉNKO
Půl roku uteklo jako voda a je čas na krátkou rekapitulaci kulturních
a společenských akcí, které se v prvním pololetí uskutečnily. V prvním týdnu nového roku
pořádali stolní tenisté novoroční turnaj v ping-pongu.
pongu. Stolní tenisty dva týdny poté
vystřídali na kulturním domě myslivci, kteří pro své členy a občany uspořádali moc pěkný
ples. Na začátku února jsme mohli znovu, tentokráte na hasičském plese, oprášit své
společenské oděvy. Různorodé
norodé převleky byly k vidění i o týden později na dětském
karnevale, kde se děti náležitě
ežitě vyřádily při spoustě her a dovádění. Hlavním tahákem této
výborné akce byla znovu bohatá tombola. V březnu se děti setkaly v naší knihovně na noci
s Andersenem při společném
polečném čtení knih,
knih promítání, her a zábavy – tentokráte na téma
„Čtyřlístek“. Velikonoční atmosféru nám v dubnu navodila Velikonoční tvořivá dílnička,
kde si děti mohly vyzkoušet pletení pomlázky a zdobení velikonočních vajíček. Začátkem
května jsme za pomoci
omoci občanů a spolků postavili májku. Májku jsme letos o něco lépe
zabezpečili, a proto nebylo nutné její
opětovné zdobení. Jak je již v Komárně
zvykem, tak kácení máje
máj bylo na
pořadu dne společně s oslavou Dne
dětí. Příjemná akce se spoustou her
a zábavy, kde se vyřádily nejen děti ale
i dospělí, byla zakončena
zakonč
společným
opékáním špekáčků.
Výhledově nejbližší akcí v Komárně
jsou hody. Po nich bychom chtěli pro
děti uspořádat společné pouštění draků, které se rok od roku těší stále většímu zájmu.
V průběhu podzimu znovu zorganizujeme pro děti uspávání broučků. Ochuzeni nezůstanou
ani naši senioři, pro které připravíme
připravím tradiční odpolední setkání. S příchodem vánočního
času navštíví naši obec sv. Mikuláš se svou družinou a slavnostně nám rozsvítí vánoční
vá
stromeček.
Letošní hody sv. Cyrila
Cyril a Metoděje oslavíme ve středu 5. července. Celodenní
program odstartujeme v 9:00 hod. budíčkem dechové hudby před kulturním domem, poté
bude od 9:30 hod. před místní kaplí mše svatá. Po mši svaté budou opět před kulturním
kul
domem znít tóny dechové hudby, pro občany bude přichystáno posezení a občerstvení.
Odpoledne se dění přesune na místní fotbalové hřiště, kde se uskuteční tradiční hodový
zápas mezi ženatými a svobodnými. Hodový den zakončíme večerní zábavou pod širým
širý
nebem před kulturním domem se skupinou GRADACE.. Se všemi se rádi uvidíme na
hodech, či na jiné plánované kulturní akci.
=Jaromír Gadas=

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN KULTURNÍCH
KULTUR
A SPORTOVNÍCH AKCÍ V ROCE 2017
Datum
Červenec

Říjen
Listopad
Prosinec
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akce
Hodová zábava (5.7.)
Fotbalový zápas Ženatí : Svobodní (5.7.)
Nohejbalový turnaj (15.7.)
(15
Tenisový turnaj (22.7.)
(22
Drakiáda
Uspávání broučků
Setkání seniorů
Rozsvícení vánočního stromu Mikulášem
Turnaj ve stolním tenisu

pořadatel
adatel
SDH Komárno
FK Komárno – Osíčko
Soukromá akce – S. Matušů
STK Komárno
Obecní úřad Komárno
Obecní úřad Komárno
Obecní úřad Komárno
Obecní úřad Komárno
STK Komárno
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SDH KOMÁRNO – MLADÍ HASIČI ZNOVU ZASAHUJÍ
Z
!
Komárenští hasiči byli od začátku nového roku v plném
zápřahu. Již v prvním lednovém týdnu uspořádali pro své bratry
a sestry valnou hromadu. V únoru sbor rovněž nezahálel a dvěma
akcemi přispěl k oživení kulturního a společenského dění v obci.
Jako první se konal hasičský ples s bohatou tombolou, na který si
bohužel mnoho lidí cestu nenašlo a nyní bude na zvážení výboru,
jestli se bude tento tradiční ples příští rok vůbec konat. Týden po
plese vystřídali uniformované hasiče děti v kostýmech, které se
v kulturním
lturním domě sešly při příležitosti dětského karnevalu. Sobotní odpoledne plné her,
zábavy, soutěží a tance se velmi vydařilo a děti odcházely domů řádně unavené
a s úsměvem na tváři s nějakou tou tombolou v ruce. Tradiční masopustní průvod se nám
bohužel přes veškeré úsilí zorganizovat nepodařilo. Co se nám podařilo, tak byla brigáda na
hasičské zbrojnici, kde jsme provedli opravu a údržbu vybavení klubovny – opravili jsme
stoly a zpevnili židle. Na konci dubna jsme přijali pozvání ze Všechovic a účastnili
účastnil se mše
svaté při příležitosti patrona hasičů sv. Floriana.
V loňském roce jsme
začali znovu do hasičského
dění
zapojovat
naše
nejmladší.
Založil
se
hasičský kroužek, který děti
hodně bavil a nebylo od věci
zkusit s dětmi i hasičský
sport. Vedoucím dětského
hasičského kroužku je velitel
hasičů Miroslav Indruch,
který má s vedením dětí
plné ruce práce. Proto
bychom rádi touto cestou oslovili rodiče dětí, kteří by měli chuť a čas pomoci s výcvikem
jejich ratolestí bratru Indruchovi. Děti poctivě trénovaly a výborně si vedly na své první
ostré soutěži. V Libosvárech v rámci okrskové soutěže obsadili první a druhé místo ve své
kategorii. Mladí hasiči se zúčastnili ještě dalších dvou hasičských soutěží a to ve Vítonicích
a Sazovicích.
azovicích. Muži na okrskové soutěži v Libosvárech nepředvedli své maximum a museli
se spokojit s pátým místem. Velká škoda je,, že jak rychle vzniklo ženské družstvo hasiček,
tak rychle se stalo znovu neaktivním. Mohli jsme se v Komárně pyšnit kompletním
složením
ožením hasičských družstev od mladších žáků až po staré pány.
V květnu naši hasiči přiložili ruku k dílu a pomohli spolu s ostatními občany postavit
májku a na začátku června zase pokácet.
pokácet. Letos jsme jako spolek měli za úkol odlehčit
místním občanům od železného odpadu, proto jsme uspořádali během května jeho sběr.
Tradiční hasičské zápolení o „Komárenského
„
žabáka“ je v ohrožení, protože zájem o tuto
nevšední akci byl rok od roku, jak ze strany okolních družstev, tak ze strany diváků, čím dál
menší. Na konci
onci prázdnin se naši dospělí hasiči budou chtít zúčastnit
astnit dvou netradičních
soutěží v nedalekých Policích a Choryni. V některém z podzimních měsíců provedeme
každoroční sběr elektrického odpadu. Na viděnou se s Vámi těšíme na hodech, které má
spolu s obcí organizačně na starosti právě náš sbor.
=Jaromír Gadas=
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OKRESNÍM PŘEBORU NAŠI FOTBALISTÉ UHÁJILI

Historicky první sezónu v okresním přeboru mají za sebou
fotbalisté FK Komárna - Osíčka. V minulém roce slavili naši fotbalisté
postup do vyšší soutěže, v tom letošním si zase vyzkoušeli, jaké je to
hrát o setrvání ve vyšší soutěži. Po podzimu měli naši hráči na svém
kontě 17 bodů. Minimálně stejného bodového zisku jsme chtěli
dosáhnout i v jarní části, což se nám nakonec nepovedlo.
Hned v úvodu jara se nám podařilo zvítězit v Břestu a tím se pokusit nakopnout
k lepším zítřkům. Vybojované body z venku se nám v dalším zápase potvrdit nepodařilo
a jako by se nám na kopačky nalepila smůla
smůla a znovu bodovat se nám podařilo až
v domácím derby zápase s Mrlínkem (2:1pp.) Celé jaro jsme se pohybovali ve spodních
patrech a strašák v podobě sestupu stále ležel hráčům v hlavách. V pravý čas však dokázali
zapnout a po několika
dobrých výkonech nakonec
nakon
nějaké
body
nasbírali
a okresní přebor pro příští
rok zachránili. Definitivně
zachráněni jsme byli až po
předposledním
zápase
v Loukově. Nakonec jsme
se ziskem 30 bodů obsadili
dvanácté místo tabulky.
Letošním králem střelců se
v barvách Komárna stal
znovu Jaroslav Žejdlík,
který se trefil 11krát.
O branku méně měl na
svém kontě druhý Dušan Klas, o třetí pozici se dělila dvojice Luděk Kunz a David Kubík,
která nastřílela shodně po šesti brankách. Železným mužem našeho týmu byl obránce
Martin Žejdlík, který na hřišti v sezóně nechyběl ani minutu.
Předposlední červnová sobota byla znovu zasvěcena turnaji v malé kopané. Na hřišti
v Komárně se konal již VIII. ročník
r
tradičního turnaje v malé kopané Komárno Open Cup
2017. Krásné letní
tní počasí předurčovalo, že by se stejně jako v minulých ročnících mohla
akce vydařit. Do jednodenního turnaje se přihlásilo dvanáct družstev z různých koutů naší
krásně země. Překvapivým účastníkem VIII. ročníku byl tým „Bardějovských kanců“, kteří
k nám zavítali až ze severovýchodního Slovenska. Letošní ročník nevyšel pětinásobnému
vítězi turnaje týmu FK KomároŠ, který vypadl ve čtvrtfinále. Napínavé finále, které musely
rozhodnout až penalty, zvládli lépe hráči REF TEAMu, kteří porazili TEAMSPORTS BPH.
Brzy nás čekají hody a s nimi spojený zápas mezi ženatými pány a svobodnými
mládenci, na který jste všichni srdečně zváni ve středu 5. července od 14:00 hod.
Hráči našeho týmu si moc dlouho od fotbalu neodpočinou. Již za necelý měsíc znovu
fotbalisté vyběhnou
ěhnou na zelený trávník, kdy se v rámci I. kola poháru OFS Kroměříž
představí v neděli 23. července v 17:00 hod. na hřišti v Prusinovicích. Nový ročník
okresního přeboru startuje 6.. srpna. Soupeře zatím neznáme. Ti
Ti budou známí až po 13.
červenci, kdy proběhne losovací aktiv soutěže. Pro více informací navštivte náš web
www.fkkomarno.cz a nebo naše facebookové stránky.
= Jaromír Gadas=
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STOLNÍ TENISTÉ VYBOJOVALI KRÁSNÉ PÁTÉ MÍSTO
Tak se nám sešel rok s rokem a my máme za sebou další, již
třetí sezónu znovuobnoveného oddílu stolního tenisu v Komárně.
I letos jsme se účastnili třetí nejvyšší soutěže v okrese Přerov. Po
loňském nelichotivém předposledním místě ve skupině se nám
letos dařilo o poznání lépe a v celkovém hodnocení jsme obsadili
krásné páté místo tabulky. Detailní 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.
K tréninkům jsme po dohodě s panem starostou využívali prostory bývalé mateřské
školky. Postupem času jsme zde začali hrávat i mistrovské zápasy, jelikož mnohdy se naše
zápasy křížily s jinou kulturní, nebo společenskou akcí, která byla pořádána v místním
kulturním domě. Do budoucna bychom
RSST PŘEROV III. TŘÍDA
rádi více využívali právě prostory bývalé
1.ST
Rajnochovice
A
26 25 1 0 0 352:116 77
MŠ k tréninkům a zápasům (prostory
26 19 2 5 0 281:187 66
máme schváleny okresním svazem jako 2.TJ Spartak Milotice B
26 18 2 6 0 289:179 64
náhradní hernu – budova splňuje 3.SDH Lhota A
4.TJ Sokol Loučka B
26 17 2 7 0 276:192 62
minimální požadavky na hernu).
5.STK
Komárno
26 13 4 9 0 267:201 56
K naší
úplné
spokojenosti
26 12 3 11 0 253:215 53
bychom však potřebovali prostory 6.STK Hradčany C
26 11 5 10 0 243:225 53
herny trochu vyladit. Je potřeba 7.TJ Hustopeče B
26 12 3 11 0 242:226 53
nainstalovat nová zářivková světla, aby 8.TJ Sokol Černotín A
26 11 1 14 0 216:252 49
bylo na samotnou hru dostatek světla. 9.TJ Sokol Čekyně B
10.SDH Hlinsko C
26 9 1 16 0 187:281 45
Taktéž interiér by potřeboval malou
11.TJ Sokol Dolní Újezd C
26 9 1 16 0 199:269 45
změnu – bílé zdivo je nevyhovující a
12.TJ Sokol Lipník B
26 5 2 19 0 182:286 38
proto bychom chtěli vymalovat na jinou
13.TJ Sigma Hranice D
26 4 2 20 0 161:307 36
než bílou barvu. Co se týče bezpečnosti
14.TJ Sokol Dolní Újezd D
26 2 1 23 0 128:340 31
v herně, bylo by potřeba odstranit
zděnou zídku v první herně, která je
nebezpečná a nepříjemně při hře překáží. Stejně tak bychom byli rádi, kdyby nám obec
pomohla s opravou povolených a chybějících parket. Všechny tyto výše jmenované úpravy
bychom si svépomoci zajistili. Od obce bychom rádi vyjednali malou finanční podporu na
nákup potřebného materiálu k opravě.
V zázemí budovy jsme už nějaké kroky ke zvelebení a zútulnění podnikli. V kuchyni
jsme nainstalovali starou kuchyňskou linku s baterií, její napojení na odpad, zapojili jsme
starší plynový sporák a pro lepší atmosféru i TV. Podařilo se nám rovněž zprovoznit
alespoň jedno WC a malé umyvadlo.
Týden po novém roce jsme uspořádali pro občany Komárna tradiční turnaj ve
stolním tenise pro nehrající amatéry. Oproti minulým ročníkům byla účast nižší, ovšem
i tak se turnaj vydařil a k vidění bylo mnoho krásných a vyrovnaných zápasů.
V měsíci červenci budeme opět pořádat turnaj v tenise ve čtyřhrách pro občany obce
a příchozí amatéry. Turnaj se bude konat na víceúčelovém hřišti v sobotu 22. července
od 8:00 hodin. Více informací o připravovaném turnaji bude k dispozici na webových
stránkách obce a fotbalového klubu, na plakátech a na facebooku FK Komárno-Osíčko.
= Jiří Šindelek st.=
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MALÉ OBCI NENÍ JEDNODUCHÉ

Provozovat prodejnu s potravinami v malé obci jako je ta naše, není vůbec
jednoduché. Za dobu osmi let naší existence přibyla v nejbližším okolí spousta
supermarketů, kterým samozřejmě nemůžeme konkurovat a naopak ubývá spoluobčanů,
našich mnohých zákazníků.
Spolupráce s dodavateli je mnohdy složitá, ceny zboží jsou vysoké, nelze objednat
jen menší množství, které pak rychleji podléhá zkáze atd.
Také požadavky na dodržování hygienických předpisů jsou velmi náročné a neustále
se zpřísňují, o spotřebě energie v provozovně ani nemluvě. Přesto všechno se snažíme o to,
a jak nejlépe to jde, abychom Vám zákazníkům vyhověli co nejlépe.
Chceme touto cestou poděkovat všem těm z Vás, kteří se nás snažíte od samého
začátku naší existence podporovat tím, že u nás nakupujete. Všem Vám patří veliké díky!
Bohužel se naše situace stává neúnosnou, proto budeme muset v průběhu měsíce července
propustit stávající paní prodavačku, která se o chod prodejny několik let starala a omezit
provoz prodejny na dopolední hodiny. O otevírací době budete včas informováni. Sami
však nevíme, co bude dál. Děkujeme za pochopení a ještě jednou velké díky Vám všem.
Potraviny u Juhyně
=manželé Radmila a Josef Ondrouškovi=

UDRŽME SI OBCHOD V

NAŠÍ OBCI

Provozování prodejny v tak malé obci, jako je ta naše je jistě po ekonomické stránce
náročné. Udržení prodejny potravin řeší bohužel i jiné malé obce. Velmi si cením, že
manželé Ondrouškovi hledají cesty a provádí opatření, aby zajistili tuto službu pro občany.
Doufám, že změny v prodejní době, které nás čekají, se zásadně nedotknou škály
sortimentu zboží. Je jasné, že kdyby došlo k uzavření prodejny potravin, určitě by to
zkomplikovalo a znepříjemnilo život většiny obyvatel, zejména seniorů.
Je těžké a vlastně nemožné konkurovat v cenách malých prodejen velkým
obchodním řetězcům. Většina z nás využívá výhody těchto velkých obchodů při nákupech,
ale bylo by dobré přehodnotit nákup alespoň některých potravin a využít sortiment
„Potravin u Juhyně“. Pomůžete Ondrouškům ekonomicky udržet prodejnu a hlavně
POMŮŽETE SAMI SOBĚ, ŽE BUDETE MÍT PRODEJNU “PO RUCE“ KAŽDÝ
DEN.
=Milan Šindelek, starosta obce=

RYCHLÉ INFORMACE
•

•
•

MUDr. Svobodová oznamuje, že ve dnech 3. - 21. 7. 2017 bude mít dovolenou.
V Bystřici p. H. ji budou zastupovat MUDr. Hülleová a MUDr. Vojtková ve svých
ordinačních hodinách.
Od března letošního roku je novým správcem kulturního domu pan Zdeněk Chrobák
Občané Komárna mohou zdarma odvést na skládku .A.S.A v Bystřici pod Hostýnem
objemný odpad – např. pokud jste ho nestihli dát do kontejneru (jaro - podzim).

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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