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Vážení spoluobčané,
tyto řádky úvodního slova našeho zpravodaje píši s čerstvou vzpomínkou na nedávné
rozsvěcování vánočního stromku s rozdáváním dárků Mikulášem pro naše nejmenší. Podle
hojné účasti na této akci usuzuji, že získává stále větší oblibu a jistě k tomu přispívá
doprovodný program, který se snažíme každým rokem obohacovat. Tato akce trvá jen 2
hodiny, ale z pozice pořadatele musím říct, že je to pro nás „šrumec a honička“, aby vše
klaplo. Rozsvěcováním stromku jsme vlastně zahájili v obci předvánoční adventní dobu
a vždycky si přeji, abychom tento čas prožili, co možná v klidu a pohodě.
Asi mi dáte za pravdu, že se toto přání málokdy daří splnit. To platí jak u Vás doma,
tak v práci na obci. V tento vánoční čas se mimo jiné vyhlašují různé dotační tituly a my se
snažíme zajistit projekty investičních akcí pro jejich čerpání. V příštím roce plánujeme kromě
jiného kulturní a společenskou akci, na kterou asi dotaci nezískáme, ale o to pečlivěji se na ni
připravujeme. Jak jistě víte, na 28. října 2018 připadne výročí 100 let samostatné české
(dříve československé) republiky. Na zastupitelstvu už delší dobu diskutujeme, jak si důstojně
tento výroční státní svátek připomenout. Naší snahou je, aby tato oslava byla korunována
něčím významným s trvalou hodnotou. Volba padla na pořízení nového zvonu s elektrickým
pohonem do věžičky hasičské zbrojnice. Nejen od pamětníků a z kroniky víme, že původní
zvon z roku 1927 byl za druhé světové války Němci zabaven pro válečné účely a po válce byl
do věžičky umístněn náhradní litinový zvon. Jsme přesvědčeni, že střed naší obce, zejména
budova hasičské zbrojnice si zaslouží kvalitní zvon ve věži, jako symbol a zvěstovatele
dobrých i špatných zpráv. Samozřejmě jsme řešili financování pořízení zvonu. Předběžně
jsme odsouhlasili nabídku firmy ZVONOTEC, která předložila nabídku na zvon o průměru 45
cm, s elektrickým pohonem za předběžnou cenu 101 000 Kč. Z naší diskuse s občany
vyplynulo, že by mnozí, rádi finančně přispěli na pořízení zvonu. Pořízení nového znovu bude
významným společenským činem, který se zapíše do historie obce.
Z tohoto důvodu zastupitelé obce rozhodli, že pro tento účel bude vyhlášena sbírka.
Tato veřejná sbírka bude probíhat tak, že od 1. 2. 2018 do 30. 6. 2018 bude možné zasílat
finanční příspěvky na speciální bankovní účet u KB č. ú. 115-5831620297/0100 nebo do
zapečetěné pokladničky na obecním úřadě. Tato sbírka ještě podléhá dle zákona schválení
Zlínského kraje. Pevně věřím, že pořízení zvonu se dočká u veřejnosti příznivé odezvy
a podpory.
Závěrem, bych Vám všem chtěl popřát pro sváteční dny, které se blíží, hlavně pohodu
a klid ve Vašich rodinách. Přeji Vám hodně štěstí a lásky a také pevné zdraví, jako základ
spokojeného života nejenom v novém roce 2018 ale i v letech dalších.
=Milan Šindelek, starosta obce=
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– ÚKLID OBECNÍCH PROSTOR

Často jsem svědkem, že se při různých diskuzích mezi občany hodnotí vzhled obcí
a údržba veřejných ploch. V současné době je trend, kdy se vyžaduje, aby byla tráva
pravidelně posečená a veřejné plochy uklizené. Přitom ještě před pár lety tomu tak úplně
nebylo, např. tráva na návsi se sekla pro domácí zvířata. Na to si už málokdo vzpomene. Na
lepší a pěknější věci si každý rád zvykne.
Abychom zajistili pracovníky na úklidové práce v obci, tak začátkem každého roku
jednáme s Úřadem práce o finanční podpoře v rámci projektu Veřejně prospěšných prací
(VPP). Na tyto pracovní pozice Úřad práce poskytuje část financí na mzdy z dotačních titulů.
V letošním roce se nám podařilo vytvořit 3 pracovní místa na dobu určitou do konce března
2018.
Kromě úklidu obce se také podílíme společně s obcí Chvalčov, Rajnochovicemi
a Podhradní Lhotou na úklidu prostor v okolí rozhledny na Kelčském Javorníku. Na Javorník
jezdíme s obecními pracovníky uklízet hasičským autem každý měsíc. Pokud bude mít někdo
z vás zájem podívat se na rozhlednu, tak se přihlaste u starosty, určitě se domluvíme.

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Při pohledu na okolní prořídlé kopce, které byly ještě nedávno porostlé krásnými
stromy, se člověku svírá srdce. Kůrovcová kalamita způsobila v lesních porostech škody
mimořádného rozsahu. To si bude vyžadovat i jiný způsob lesního hospodaření, než na jaký
jsme byli doposud zvyklí. Změny budou jistě ve skladbě nově vysazovaných druhů dřevin
s větším podílem listnatých stromů. Obnova a zalesnění našich hor bude trvat mnoho let,
spíše generací a asi nikdo přesně neví, co tato obnova bude znamenat pro biodiverzitu
přírody, nebo jaký to bude mít dopad na stav spodní vody.
Tato kalamita postihla i stromy v obecních porostech a navíc došlo k velkému
množství vývratů stromů vlivem nedávných silných větrů. Z těchto důvodů jsme byli nuceni
v letošním roce neplánovaně vytěžit 100 m3 dřeva. V příštím roce budeme muset lesní
pozemky vysázet novými sazenicemi.

HŘBITOV
Jak jste si již všichni všimli, tak na hřbitově byly koncem října ukončeny stavební
práce. V rámci “Revitalizace hřbitovního areálu v Komárně“ byla vybudována cihelná
podezdívka plotu s novými kovovými plotovými výplněmi. Dále došlo k úpravě pěší zóny
položením mozaikové dlažby ze žulových kostek a také k opravě zpevněné plochy před kaplí.
Byl také doplněn mobiliář o 3 lavičky, vitrínu a stojan na kola. Zároveň byla mezi lavičkami
provedena výsadba keřů z místních druhů rostlin (ptačí zob obecný a mochna křovitá).
Zda se tato revitalizace podařila, musí posoudit každý z Vás. Snažili jsme se realizací
tohoto projektu o zlepšení funkčnosti, vzhledu, zázemí a přístupu ke hřbitovu. Hlavně díky
architektonickému řešení hřbitovního areálu, který tvoří významnou dominantu obce
s důrazem na kompoziční uspořádání. Cílem architektonického řešení hřbitovní zdi bylo
navázání na významnou budovu kaple, která je postavena podle projektu zakladatele zlínské
architektonické a urbanistické tradice Františka Lydie Gahury.
Stavbu provedla firma HLAVA – STAVBY, s. r. o., za celkovou cenu 1 327 420 Kč.
Na tuto stavbu se podařilo zajistit dotaci z rozpočtu ZK v rámci Programu obnovy venkova ve
výši 796 000 Kč. Zbývající částku 531 420 Kč uhradila obec ze svého rozpočtu. Vlivem
špatného počasí se přesunuly drobné dokončovací práce a terénní úpravy na jaro.
=Milan Šindelek, starosta obce=
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OPRAVA KOMUNIKACE
V letošním roce se podařilo provést generální opravu místní komunikace Chaloupky.
Na tyto stavební práce jsme získali dotaci z rozpočtu Ministerstva místního rozvoje. Z celkové
vyfakturované ceny stavebních prací 803 814 Kč jsme získali dotaci ve výši 401 906 Kč.
Opravu komunikace prováděla firma SWIETELSKY stavební, s. r. o.
Zaměstnanci obce při této opravě cesty v Chaloupkách položili ke každému domu
plastovou chráničku pro případ, že se bude v budoucnu zavádět v obci optický kabel pro
digitální přenos dat do domácností.

PLÁNY NA ROK 2018
V příštím roce bychom chtěli uskutečnit několik investičních akcí. Podmínkou
realizace plánovaných akcí je získání finančních prostředků z veřejných dotací. Plánujeme
opravu budovy márnice na hřbitově, vybudování laviček a zázemí pro odpočinek za mostem
přes Juhyni u Petříkového, opravu vitrín a úřední desky na návsi. Snažíme se zajistit dlouho
plánovanou realizaci dvou míst pro přecházení u hlavní cesty (před obecním úřadem
a u autobusové zastávky). Největší chystanou investicí je postupná rekonstrukce kulturního
domu. Doufáme, že se v příštím roce podaří v kulturním domě vyměnit kotel na tuhá paliva
za kotel plynový. S tím bude potřeba vybudovat plynovou přípojku a vyměnit celý topný
systém. V návaznosti na změnu topení zde bude nutné také zateplit strop.
Máme také přislíbenou dotaci na nový hasičský dopravní automobil a rovněž věříme,
že se nám s Vaší velkorysou pomocí podaří pořídit již zmiňovaný nový zvon do věžičky
hasičské zbrojnice. Držte nám palce, ať se to všechno podaří.

INFORMACE O VOLBÁCH 2018
Máme za sebou podzimní volby do poslanecké sněmovny. Ve dnech 12. a 13. ledna nás
znovu čeká cesta k volebním urnám, tentokráte při volbě prezidenta České republiky, na
podzim potom volby komunální. Poslední dobou se setkávám s dotazy, jak se vlastně
organizují volby a jak se delegují členové okrskové volební komise v naší obci. Dovolte mi,
abych Vám osvětlil některé skutečnosti.
Před každými volbami vyhlašuje vláda termíny, do kdy musí být splněny dané
povinnosti. Mezi ně patří například, že do určitého data před volbami musí obec rozhodnout
o minimálním počtu členů okrskové volební komise (v naší obci bývá pravidlem 5 členů +
zapisovatel). Další termín před volbami je dán politickým stranám, do kdy mohou strany
delegovat členy do okrskové komise. Po tomto termínu, cca 1 měsíc před volbami, deleguje
starosta zbývající členy okrskové komise (pokud schválený počet členů okrskové komise již
není naplněn delegáty politických stran).
V dalším termínu musí starosta svolat schůzi volební komise, na které jsou členové
poučeni o svých povinnostech a právech, musí složit slib člena volební komise. Dále se
losováním určí předseda a místopředseda volební komise. Zapisovatele volební komise
jmenuje starosta. Dále se zde domluví, kdo se zúčastní školení členů okrskové volební komise
a oznámí se termín tohoto školení.
Tento postup obsazování členů komise jsem chtěl vysvětlit, protože v minulých
podzimních volbách a také v nadcházejících lednových volbách jsem delegoval za obec vždy
jen jednoho člena. Ostatní členové volební komise v Komárně byli delegováni politickými
stranami.
=Milan Šindelek, starosta obce=
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POTRAVINY A PÁLENICE „U JUHYNĚ“
Milí spoluobčané, děkujeme touto cestou všem Vám, kteří nás podporujete v našem
podnikání, ať už tím, že u nás nakupujete v obchodě, či pálíte slivovici v pálenici. Na oplátku
a pro Vaši spokojenost se snažíme dělat všechno proto, abychom Vás alespoň částečně
uspokojili, protože bez Vás by to nešlo.
Budeme jen rádi, když nám řeknete, co bychom mohli ještě zlepšit. Pro Vás
spotřebitele jsme v obchodě rozšířili např. sortiment pečiva o frgály z Palačova a výborné
domácí zákusky od p. Huňkové ze Všechovic. Dále je možno zakoupit výbornou zabíjačku
z Kelče a objednat si čerstvé maso nebo lahůdkářské zboží od firmy Pospíšil Holešov.
V sezónním období si u nás můžete objednat hlávkové zelí, nebo v blížícím se vánočním
období živého kapra.
Obměnili jsme některé dodavatele a sortiment zboží. Změny, kterých jste si mohli
všimnout, byly na úkor otevírací doby, kterou jsme byli nuceni zkrátit a to hlavně z důvodu
rostoucích nákladů na provoz prodejny, které jsou opravdu nemalé. Snad i v příštím roce se
budeme moci těšit na spolupráci s Vámi.
Na závěr bychom Vám ještě jednou jménem kolektivu pracovníků obchodu a pálenice
„u Juhyně“ chtěli poděkovat za přízeň v roce 2017 a přejeme všem spoluobčanům radostný,
šťastný, pohodový a úrodný rok 2018.

Otevírací doba – Potraviny „u Juhyně“
Pondělí - pátek

7:00 – 10:00 hod.

Sobota

7:00 – 10:00 hod.

15:00 – 16:00 hod.

=Josef a Radka Ondrouškovi=

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST V BYSTŘICI POD HOSTÝNEM
Od listopadu 2017 sídlí lékařská pohotovost v Bystřici pod
Hostýnem na nové adrese. Ordinace lékařské pohotovosti
záchranné služby působí od 4. listopadu 2017 nově na adrese 6.
května, č. p. 1071 – ve dvoře za oční optikou. Občanům Bystřice pod
Hostýnem i okolních obcí bude nadále k dispozici ve dnech
pracovního volna a o svátcích, vždy od 10:00 do 18:00 hodin.
Lékařská pohotovost dosud fungovala v komerčně
pronajímaném prostoru, v budově tzv. polikliniky (6. května, č. p.
591). Nebytové prostory v 1. nadzemním podlaží budovy č. p. 1071 na téže ulici, kam se
pohotovost nyní přestěhovala, dříve užíval na základě nájemní smlouvy uzavřené s městem
Bystřice pod Hostýnem Úřad práce ČR. Ten však od dubna letošního roku působí v objektu
někdejšího finančního úřadu v ulici Pod Kaštany č. p. 1500.
Zdravotnické záchranné službě pronajalo město pro zřízení ordinace lékařské
pohotovosti čtyři místnosti v 1. nadzemním podlaží, s Oblastní charitou Bystřice pod
Hostýnem byl uzavřen dodatek smlouvy o výpůjčce, kterým jí od 1. 11. 2017 dává město do
užívání pět místností pro potřeby charitní pečovatelské služby.
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ JAVORNÍK – OSÍČKO
Vážení občané,
další rok se chýlí ke svému konci. Všichni, i my myslivci se zamýšlíme nad tím, jaký
ten končící rok vlastně byl. Doufáme, že tak jako my i Vyy ostatní hodnotíte rok 2017 jako
dobrý rok.
Chtěli bychom Vás touto cestou pozvat na naši poslední letošní akci, která se
uskuteční ve čtvrtek
ek 28. 12. 2017. Máme naplánovaný druhý společný hon na drobnou zvěř.
Sraz tohoto honu se uskuteční na pionýrské louce pod Zubříčem v 9:00
00 hodin.
hod
Nastřádané
nadbytečné kalorie z období vánočních svátků se nejlépe spalují při pobytu
poby
v přírodě.
Projdeme
eme se pod Kelčským Javorníkem a hon zakončíme poslední lečí v Obecním domě
v Osíčku.
Nezdá se to, ale ten čas opravdu letí. Když jsme počítali,
počítali, zjistili jsme, že 20. Ledna
2018 bude náš malý, ale útulný kulturní dům svědkem již 15. Mysliveckého
ysliveckého plesu.
plesu Jsme rádi,
že si tato naše akce našla své příznivce nejen v naší obci, ale i v širším okolí. Letos nám k tanci
a poslechu bude hrát nová hudba ORION z Martinic. Tombola bude znovu bohatá, jelikož
nám v tomto roce popřáli naši patroni hojnosti. Tímto
T
si Vás dovolujeme
volujeme pozvat na náš již
15. Myslivecký ples.
Myslivci přejí všem krásné, mrazivé a sněhové svátky, pod stromečkem očekávané
dárky a nadcházející hojný rok. Na závěr každému dostatek zdraví.
=Myslivci=
KNIHOVNA
V posledním roce se obecní knihovna v Komárně začala připravovat k podstatnějším
změnám. Během říjnového Týdne knihoven proběhl bazar, na němž se vyprodávaly staré
knížky z knihovny. Stejně tak mohli přinést knihy k prodeji obyvatelé Komárna a vyřazené
knihy, které se prodat nepodařilo, pak putovaly
putovaly do Bystřice pod Hostýnem, kde z nich
v místní knihovně vyrostl vánoční strom. Probírky se dočkala především stará literatura pro
děti a mládež, o niž nebyl mezi mladými čtenáři přílišný zájem. Nové knihy budou postupně
doplňovány a prozatím je zastoupilo
zasto
šedesát vypůjčených titulů z Knihovny Kroměřížska.
V příštím roce se také plánuje přesun obecní knihovny do větších prostor, konkrétně na místo
současné klubovny v budově Obecního úřadu. A již tento rok je nově možné půjčit si
v knihovně stolní hry.
Na přilákání dětí cílí obecní
knihovna především. Již tradiční
uspávání broučků a lampionový
průvod pro rodiče s dětmi letos
zaštiťovala
spolupráce
s SDH
Komárno. Mladí hasiči předvedli
ukázku útoku a navzdory husté mlze
a chladnému počasí zájem minulých
let neopadl ani tentokrát. Stejným
úspěchem se mohl pochlubit třetí
ročník vánoční výstavky a dětské
vánoční dílničky, kterou knihovna spolu s obcí Komárno připravila 2. prosince.
rosince. Děti si zde
mohly z papíru vyrobit adventní kalendáře, Mikuláše, čerty a anděly
děly nebo vánoční přáníčka.
Na rodiče pak kromě samotné výstavy vánočních ozdob čekala ochutnávka vaječných likérů.
Nejmladší čtenáře jistě potěší také poslední kuriózní novinka. Ze stromu
„bonbónovníku“ si mohou od letošního roku utrhnout pamlsek ke každé zapůjčené knížce.
= Jitka Rohanová, knihovnice =
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SDH KOMÁRNO

Aktivita sboru dobrovolných hasičů v Komárně byla
znovu jako v minulých letech velmi pestrá. Když vynecháme
hlavní úkol hasičů, čímž je prevence v požární ochraně
obyvatel a udržení akceschopnosti sboru, tak i co se týče
kulturní i společenské osvěty, se jednalo o půl rok velmi
plodný a z časového a organizačního hlediska náročný.
Stejně jako v letech minulých, tak ani letos jsme nebyli
ochuzeni o hody, které jsme měli pod taktovkou právě my. Práce kolem organizace této akce
byla náročná, ale myslím, že jsme ji jako v ostatních letech zvládli na výbornou. Budíček
obstarala dechová hudba, po níž následovala mše svatá před místní kaplí. Poté přišlo vhod
občerstvení a koncert dechové hudby před kulturním domem. Bylo krásné počasí a tak znovu
nic nebránilo uspořádání venkovní zábavy se skupinou Gradace.
Co se týče hasičského sportu, tak letos jsme v tomto směru byli trošku za očekáváním.
Kvůli organizačním problémům se nekonala netradiční soutěž v hasičských disciplínách
v Policích, kde jsme v posledních letech pravidelně obsazovali posty nejvyšší. Vzhledem ke
končícím prázdninám se nám nepodařilo sestavit družstvo na soutěž do Choryně, kde jsme
v posledních letech sbírali dobré výsledky. Po dlouhých letech chyběla ve výčtu soutěž
„o Komárenského žabáka“, kterou jsme se rozhodli letos neuskutečnit z důvodu nízké účasti
ostatních sborů. Uvidíme do budoucna, jak to s touto soutěží bude.
Aktivní byli v tomto směru jen mladí hasiči, jimž zapálení pro soutěže vydrželo.
Družstvo mladších a starších žáků si na svůj věk počíná velmi dobře. Ze soutěží zatím nevozí
příliš pohárů, nýbrž bohaté zkušenosti, které se budou mladým požárníkům hodit v dalších
letech. V chladnějších měsících se děti pravidelně schází na hasičské zbrojnici, kde se učí
vázat uzly a poznávat topografické značky. Jejich šikovnost jsme mohli na vlastní oči vidět
v poločase hodového zápasu, kdy předvedli ukázku hasičského útoku. Pro zúčastněné byla
tato ukázka velmi příjemným osvěžením v parném letním dni. Další útok předvedli mladí
hasiči na fotbalovém hřišti při říjnovém uspávání broučků. Dospělí hasiči poté asistovali při
lampiónovém průvodu.
V listopadu byl náš sbor pozván na slavnostní akt SDH Všechovice, kde místní sbor
pokřtil nové hasičské auto. I my bychom v blízké budoucnosti chtěli pořídit nový vůz. Svoji
akceschopnost a umění pomoci jsme si mohli vyzkoušet při prosincové vichřici, kdy jsme se
do několika málo minut po zaznění sirény dokázali seběhnout k likvidaci větrem shrnuté
střechy a pomohli jsme s jejím úklidem.
V novém roce nás čeká znovu spousta práce na všech frontách. Ve druhý den
prezidentských voleb (13. ledna) se uskuteční valná hromada SDH Komárna. Čas a místo
konání bude členům včas oznámeno. Kvůli nové legislativě na vyšších místech je zapotřebí
udělat nové průkazy členů sboru. Proto bychom Vás touto cestou poprosili o součinnost.
Členy, u kterých jsme doposud nebyli, prosíme, aby přinesli na valnou hromadu průkazové
foto. Provede se scanování fotek a poté Vám budou fotky vráceny, nebo si Vás na místě
vyfotíme.
10. února Vás chceme všechny pozvat na posezení s hudbou u zabíjačky do kulturního
domu a za čtrnáct dní rovněž v kulturním domě dostanou prostor na dovádění děti na
dětském karnevale. Plánujeme účast na oslavách sv. Floriana na sv. Hostýně a ve
Všechovicích a chybět bychom neměli ani při stavění a kácení máje. Během roku provedeme
v rámci prevence a akceschopnosti brigády a údržbu hasičského vybavení a rovněž se budeme
nadále snažit navštěvovat naše bratry a sestry při oslavách jejich životních jubileí.
Přejeme všem lidem klidné a pohodové Vánoce bez nutnosti naší hasičské pomoci
a vše nejlepší do nového roku 2018.
=za SDH Komárno, Jaromír Gadas=
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STOLNÍ TENIS KLUB KOMÁRNO
Od července do konce roku 2017 se toho v oddílu
stolního tenisu moc neudálo. V červenci jsme uspořádali
tradiční turnaj ve čtyřhře v tenise na víceúčelovém hřišti
v Komárně. Zájem z řad občanů nebyl moc valný. Účastnily
se pouze čtyři páry. Systém turnaje byl každý s každým na
dva vítězné sety. K vidění byly heroické výkony, pohledné
výměny a nasazení. Doufejme,
ejme, že se v příštím roce sejdeme na
této sportovní akci v hojnějším počtu.
Konečné pořadí:

1. místo:
místo Orava Libor, Gadas Jaromír
2. místo: Nejedlý Patrik, Nejedlý David
3. místo: Šindelek Josef, Šindelek Jiří ml.
4. místo: Kuběja Josef, Fargač Martin

V nové sezóně 2017- 2018 se náš oddíl opět účastní třetí nejvyšší soutěže okresu
Přerov. Došlo však k výrazné změně. Soutěžní skupiny jsou jen o dvanácti družstvech a nově
přibyla pátá soutěžní třída. Konkurence
K
se tak ve skupině výrazně zvýšila. Naše družstvo
druž
se
nachází ve své skupině po podzimní části na 7. místě s pěti výhrami a šesti prohrami
s celkovým počtem 21 bodů a jsme v bezpečném pásmu daleko od sestupu. Domácí utkání
hraje naše družstvo v nové herně,
he
která se nachází v budově bývalé mateřské školy.
ško Budova
nám byla dána k dispozici od obecního úřadu na základě
základě žádosti našeho oddílu. Za tuto
spolupráci patří obci velký dík.

Ke konci letošního roku chystáme opět tradiční turnaj pro všechny amatéry hrající
h
stolní tenis. Jeho konání je stanoveno na 30. 12. 2017 od 13:00 hod.. v kulturním domě
v Komárně. Hrát se bude podle platných pravidel stolního tenisu. Všichni jste na tento turnaj
srdečně zváni.
Na závěr nám dovolte, abychom Vám za celý stolní tenis klub Komárno popřáli
šťastné a veselé Vánoce a v novém roce hodně zdraví, štěstí a úspěchů jak na poli osobním,
tak sportovním.
=Jiří Šindelek, st.=
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PODZIMNÍ ČÁST SEZÓNY SE NÁM HODNOTÍ KLADNĚ
Před sezónou mělo naše vedení fotbalového klubu
plné ruce práce, aby se nám podařilo stabilizovat hráčský
kádr. Ve své historicky druhé sezóně v okresním přeboru
jsme se chtěli především vyhnout záchranářským bojům.
Mravenčí práce se nám nakonec vyplatila a podařilo
se nám sehnat na doplnění kádru vskutku kvalitní hráče. Do
svých řad jsme přivedli i jednu velkou posilu. Onou posilou
je bývalý dlouholetý kapitán Kelče, Lukáš Machač, od
kterého jsme si slibovali hlavně sílu směrem dopředu
a kreativitu ve středu hřiště. Zkušenost do týmu přinesla
i další posila Martin Studený, který k nám zamířil z Horního Újezda. Defenzívu našeho týmu
vyztužila dvojice Václav Kopečný a Jiří Šindelek, kteří jsou u nás na roční hostování ze
Všechovic. Neméně důležitým úkolem vedení bylo udržení současného kádru. Nikdo z týmu
neodešel a tím pádem vznikla v týmu zdravá konkurence. Žádný hráč tak nemá své místo jisté
a hráči musí i na trénincích odvádět maximum a svým výkonem bojovat o základní sestavu.
Od začátku soutěže jsme předváděli pohledný a ofenzivní fotbal. V zápasech jsme si
dokázali vypracovat spoustu šancí, ale dopláceli jsme na mizérii v zakončení. Na góly jsme se
nadřeli, jako žádný jiný celek. Kdybychom proměnili jen polovinu šancí, co jsme měli, určitě
bychom byli v tabulce na vyšších příčkách. Herně se nám dařilo a jen v zápasech se
Záhlinicemi a ve Zdounkách, jsme nehráli dobře. Jinak jsme byli více než vyrovnaným, nebo
lepším týmem. Nejlepší výkony podali naši hráči ve všech třech derby zápasech – v Loukově
(4:0), s Mrlníkem (5:0) a vůbec v nejlepším představení na podzim na Chvalčově (10:4).
Mrzet nás můžou ztracené body z domácích utkání s Těšnovicemi, Lubnou a Chropyní B, kde
se rozhodovalo až na pokutové kopy.
I přesto se nám podzim hodnotí pozitivně. Za 13 podzimních kol se nám podařilo
nasbírat 20 bodů za pět výher, pět proher a třikrát musely o vítězství rozhodnout až pokutové
kopy, v nichž jsme dvakrát zvítězili. Herní progres se promítnul i v produktivitě, kde jsme
s 37 zásahy na 4. místě celkově. Co se týče defenzívy tak zde máme nějaké rezervy a s 24
inkasovanými brankami jsme na 7. místě nejlépe bránících týmů.
O nejvíce zásahů do soupeřových sítí se postarala letní posila Lukáš Machač s 9
přesnými zásahy. Na druhém místě se seřadilo trio Jaroslav Žejdlík, Václav Kopečný a Michal
Lukáš s pěti brankami. Gólově se prosadilo celkem 10 hráčů.
Dlouhou zimní přestávku budeme chtít využít k udržení fyzické kondice, k čemuž nám
poslouží čtvrteční fotbaly na umělé trávě ve Všechovicích a bruslení na kluzišti v Komárně.
Hráči se budou do konce kalendářního roku připravovat individuálně, společné tréninky pak
budou probíhat až od ledna příštího roku. Zimní přípravu bychom chtěli zakončit společným
soustředěním a několika přátelskými zápasy.
Jarní část sezóny by měla začít na konci měsíce března. Vše ale bude záležet na tom,
jak dlouho se v našich zeměpisných šířkách zdrží paní zima. Na konci sezóny nebude chybět
tradiční turnaj v malé kopané – Komárno Open Cup 2018, v červenci potom pouťové zápolení
mezi ženatými a svobodnými.
Veškeré informace o programu jarní části sezóny, včetně termínů zápasů budou včas
oznámeny na webových stránkách klubu www.fkkomarno.cz a na facebookové stránce FK
Komárno-Osíčko.
Jménem výkonného výboru FK Komárna-Osíčka děkuji všem fanouškům, sponzorům
a partnerům za přízeň, kterou nám zachovali v roce 2017. Přejeme všem, kteří nám fandí
a podporují nás příjemné prožití Vánoc a úspěšný nový rok 2018.
=za FK Komárno-Osíčko, Jaromír Gadas=
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KULTURNÍ OKÉNKO
S blížícím se koncem roku cítíme milou povinnost Vám občanům sdělit, jak se v naší
obci můžete kulturně vyžít, které akce se povedly, které nepovedly a na jaké akce se můžete
můž
těšit v dalším kalendářním roce. Úvod tohoto článku
článku bude patřit krátkému ohlédnutí za
akcemi, které pro Vás obec ve spolupráci s ostatními spolky a dobrovolníky uspořádala.
Druhá polovina roku začala v Komárně tradiční poutí sv. Cyrila a Metoděje, které znovu přálo
počasí. Budíček v hodový den obstarala dechová hudba před kulturním domem, po kterém
následovala mše svatá před kaplí. Po mši svaté si mohli občané zatančit na parketě před
kulturním domem znovu za doprovodu dechové hudby a před svátečním obědem se v horkém
letním dni lehce občerstvit. Po dopoledním
dopoledním kulturním vyžití přišel na řadu sport a utkání
místních svobodných mládenců proti ženatým pánům. Ve večerních hodinách byly hody
zakončeny hodovou zábavou pod širým nebem se skupinou Gradace,
G
, která se těšila dobré
návštěvnosti a podle názorů návštěvníků
návštěvn
i pořadatelů, se tancovačka povedla.
Dalším povedeným odpolednem bylo setkání dětí na Peciskách při společném
pouštění draků. Sešlo se několik desítek dětí a rodičů a chvíli trvalo, než statečné děti dostaly
své draky do vzduchu. Počasí znovu přálo a na dětských tvářích byla vidět nefalšovaná radost,
když konečně jejich drak vzlétnul. Příjemné odpoledne bylo zakončeno společným posezením
na hřišti u táborového ohně, kde si děti opekly špekáčky.
V kulturním dění se nezapomnělo ani na naše seniory, pro které se na začátku
listopadu uspořádalo tradiční setkání v sále kulturního domu. Odpolední program zpestřilo
taneční vystoupení našich dětí a cimbálovka ze Zašové, pod vedení Ivo Oravy. Mimo hudební
program byla k vidění tvorba našich občanů a zajímavé povídání
povídání o historii naší obce, které
poté vystřídala projekce investičních akcí z uplynulého roku a plánované záměry obce do
budoucna.
Začátek adventu byl ve
znamení vánoční výstavky a
tvořivé dílničky pro děti, která
se stejně jako loni konala
v zasedací místnosti
stnosti obecního
úřadu. Děti si mohly vyrobit
adventní kalendáře, vánoční
ozdoby a ochutnat cukroví.
Vánoční atmosféru umocnila
nezaměnitelná vůně domácího
vaječného koňaku z kuchyní
našich spoluobčanek.
Druhý adventní týden navštívil naši obec sv. Mikuláš se svým andělským doprovodem
a čertovskou chasou. Před vánočním stromem předal dětem balíčky s různými dobrotami,
pro ty zlobivé měli čerti nachystané uhlí. Za omamné vůně svařáku a punče,
punče která se linula
široko daleko, zahrála vánoční písně a koledy skupina
ina Všechomor. Tradiční akce byla
zakončena krásným ohňostrojem.
Vám občanům
bčanům se může zdát, že je v naší obci kulturních a společenských akcí málo
a proto se ani obec ani složky nebrání „vzniku“ nové akce. Můžete nám pomoci zlepšit
společenský a kulturní život nějakým dobrým nápadem či radou. Všechny nápady jsou vítány
a žádný nezůstane výborem jednotlivých složek neprojednán.
Jen několik málo dní
ní nás
nás dělí od Vánoc, a proto bychom Vám chtěli popřát za celý
kulturní výbor jejich příjemné a pohodové prožití v kruhu Vašich nejbližších. Do nového roku
potom mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti jak v osobním, tak pracovním životě.
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PLÁNOVANÉ AKCE V PRVNÍ POLOVINĚ ROKU
datum

akce

2018
pořadatel

30. 12. 2017

Turnaj ve stolním tenise

Stolní Tenis Klub Komárno

20. 1. 2018

Myslivecký ples

Myslivecké sdružení
Javorník

10. 2. 2018

Posezení s hudbou u zabíjačky

SDH Komárno

24. 2. 2018

Dětský karneval

SDH Komárno

Probouzení broučků

Obec Komárno

Noc s Andersenem

Obecní knihovna Komárno

Velikonoční tvořivá dílnička

Obecní knihovna Komárno

Březen 2018

Stavění máje a kácení máje

Obec Komárno + spolky

Květen 2018

Sv. Florian (Všechovice, sv.
Hostýn)

SDH Komárno

Červen 2018

Tradiční turnaj v malé kopané

FK Komárno-Osíčko

Hodová zábava

SDH Komárno

Fotbalový zápas ženatí x svobodní

FK Komárno-Osíčko

Červenec 2018

INFORMACE PRO OBČANY
•

jako dárek od Obecního úřadu byl do každé domácnosti distribuován kalendář
Podhostýnského mikroregionu na rok 2018 – téma děti,
od 10. 12. 2017 jsou v platnosti nové jízdní řády,
z důvodu platnosti zákona o ochraně osobních údajů jsme nuceni zrušit od nového roku
rubriku měsíčního zveřejňování jubilantů na obecní vývěsce
stále se nám nedaří obnovit lékařskou službu v Komárně
firma Ramos oznamuje termíny výkupu kůži na rok 2018. Kůže se budou vykupovat
v obvyklém čase tj. v Komárně od 17:35 – 17:40 hod. před obecním úřadem. Termíny
výkupu kůži jsou: 30. ledna, 6. března, 10. dubna, 15. května, 19. června, 24.
července, 28. srpna, 2. října, 6. listopadu, 11. prosince.

•
•
•
•

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU V KOMÁRNĚ:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

15:00 – 17:00
19:00 – 20:00 (místostarosta)

Kontakty tel.: 573 391 143, mobil starosta 777 928 867, email.:komarno@knet.cz,
webové stránky obce: www.komarno.cz
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