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Vážení spoluobčané,
rok se nám přehoupl do druhé poloviny, ale do mých myšlenek se stále vrací
významné společenské akce minulého roku, kdy jsme začátkem léta prezentovali
společenský život v naší obci v soutěži Vesnice roku. V rámci této soutěže naše obec
obdržela ocenění a diplom „Zlatá cihla“ za revitalizaci hřbitovního areálu. Na podzim jsme
si důstojně připomněli výročí 100 let vzniku samostatného Československa. Při této
příležitosti byl instalován do zvonice hasičské zbrojnice nový zvon. Do průběhu a zajištění
těchto akcí se zapojili mnozí občané a všechny spolky v obci. Za jejich pomoc jim patří ještě
jedno velké poděkování.
V letošním roce řešíme ovšem jiné věci. V polovině května se nám konečně podařilo
zprovoznit prodejnu potravin – a hlavně po ročním hledání zajistit provozovatele prodejny.
To v současné době není jednoduchá záležitost, ale věřím, že prodejnu potravin si v naší
obci udržíme. Je to jedna ze služeb v místě bydliště, díky které si může každý z nás zajistit
základní potraviny, aniž by byl odkázán na své blízké, nebo dopravní prostředky.
Další akcí, která je v plném proudu, je rekonstrukce topení a stropu v KD. Stávající
kotel na tuhá paliva byl v havarijním stavu, proto bylo rozhodnuto, že zdrojem pro nové
vytápění bude plyn. Abychom zajistili ekonomický provoz vytápění KD, provádí se také
zateplení stropu. Součástí této rekonstrukce bude nové osvětlení sálu a jeviště. Během
stavebních prací se ukázalo, že bude nutné vyměnit také elektroinstalaci na sále. Doufal
jsem, že tyto práce budou dokončeny do hodů, což se nepodařilo, ale věřím že do konce
července bude vše hotovo. Mezi akce, které jsou na letošní rok také naplánovány je oprava
cesty v Zárybníčí a část Dálnice u hřiště. Do této opravy se pustíme, jakmile nám budou
schváleny dotace z Ministerstva Místního rozvoje.
Na závěr Vás zvu na letošní pouť v pátek 5. července. Doufám, že počasí vydrží a
tradiční program hodů proběhne pod širým nebem, jako poslední léta. S vnitřními
prostory KD letos bohužel počítat nemůžeme. To platí také pro slavnostní mši svatou, která
je plánována pod lípami u kaple od 9:30 hod. Letos bude mše obohacena o žehnání
opraveného kříže vedle sochy sv. Jana Nepomuckého. Přeji Vám příjemně prožité léto!
=Milan Šindelek, starosta obce=
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KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V KOMÁRNĚ
Od loňského roku probíhající komplexní pozemkové úpravy v Komárně. Majitelům
pozemků, které jsou řešeny v obvodu pozemkových úprav, byly rozeslány dopisy se
soupisem těchto pozemků. Ve vlastním zájmu si má každý majitel tyto nárokové listy
zkontrolovat, jestli jsou údaje na listech vlastnictví (LV) shodné s přiloženými mapkami a
zda všechny údaje jsou uvedeny bez chyb.
Přílohou tohoto dopisu je DOTAZNÍK, ve kterém má každý vlastník možnost uvést,
jaké má požadavky na nové uspořádání svých pozemků. Upozorňuji, že konečný termín
k odeslání tohoto dotazníku je 19. 7. 2019. Pokud budete potřebovat podrobnější
informace, obraťte se na uvedené kontakty v dotazníku. Můžete se samozřejmě s dotazy
obrátit také na starostu obce.

NOVÁ KATASTRÁLNÍ
KOMÁRNO

MAPA

V ZASTAVĚNÉ

ČÁSTI

KATASTRU

ÚZEMÍ

Již v září začnou terénní práce na nové katastrální mapě v zastavěné části
katastrálního území Komárno (intravilánu), tedy na té části území, kde nejsou komplexní
pozemkové úpravy. Na rozdíl od katastrální mapy vzniklé při pozemkových úpravách,
kterou tvoří projektant v kanceláři a vlastník ji následně schvaluje či uplatňuje své
připomínky, při tomto „novém mapování“ vlastníci sami určují a trvale označují nesporné
hranice svých pozemků, které budou následně katastrálním úřadem zaměřeny a zaneseny
do nové katastrální mapy. Před označením hranice je vhodné se ujistit, že i sousední
vlastník je stejného názoru na její průběh – např. střed podezdívky plotu, nebo okraj, zda
je hranicí zeď budovy u země, nebo zateplení budovy, vlastnictví okapového chodníku,
štítové zdi apod.
V předstihu minimálně jednoho týdne dostane každý vlastník nemovitosti pozvánku
s určením dne, hodiny a místa setkání se „zjišťovací“ komisí tvořenou zástupci
katastrálního úřadu a obce, s výzvou k trvalému označení vlastnických hranic. V určený
den vlastníci projdou soupis nemovitostí a vlastník ho potvrdí svým podpisem.
Pro rychlý a zdárný průběh zjišťování hranic je nutná shoda sousedících vlastníků na
společné hranici. Jestliže se vlastníci neshodnou na průběhu hranice, bude tato v nové
katastrální mapě vyznačena jako „sporná“ podle dosavadního stavu katastru a vlastníci
budou upozorněni na možnost tento spor řešit soudní cestou.
Součástí zjišťování hranic je i šetření obvodů budov a druhu a způsobu využití
pozemků. Vlastníci, kteří dosud neohlásili katastrálnímu úřadu novou budovu či změny
obvodu stávající budovy, které podléhají evidenci v katastru nemovitostí (např. rodinné
domy, rekreační objekty, samostatně stojící technické a hospodářské budovy), budou
komisí vyzváni, aby tak učinili do 60 dnů. Rovněž v případě vyšetřené trvalé změny
zemědělského pozemku (např. orná půda, zahrada) na nezemědělský (např. ostatní plocha,
zastavěná plocha), bude vlastník komisí vyzván k doložení souhlasu s vynětím ze
zemědělského půdního fondu.

2

ZDARMA vydává OÚ KOMÁRNO

KOMÁRENSKÝ ZPRAVODAJ

ČERVENEC 2019

Závěrem několik poznámek:
a) žádné hranice nebudou katastrálním úřadem vytýčeny ani před, ani po zjišťování
hranic v terénu (pokud si chce vlastník nechat vytýčit hranici, musí tak učinit na
svůj náklad a s dostatečným časovým předstihem)
b) výše uvedená činnost tvorby nové katastrální mapy se odborně nazývá „obnova
katastrálního operátu novým mapováním“ a je prováděna na základě § 41
katastrálního zákona č. 256/2013 Sb. a dalších prováděcích předpisů.
c) jednotlivé etapy tvorby nové mapy:
1. zjišťování průběhu vlastnických hranic (září-listopad 2019)
2. zaměření vyšetřených lomových bodů hranic (2020)
3. tvorba nové katastrální mapy (podzim 2020)
4. námitkové řízení a vyhlášení platnosti (2021)
d) zaměstnanci provádějící „obnovu operátu“ jsou oprávněni vstupovat na soukromé
pozemky dle § 7 zák. č. 200/1994 Sb.,
e) povinnost zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání a označit
nesporné vlastnické hranice vyplývá z § 37 katastrálního zákona č.
256/2013 Sb.
f) trvalé označení vlastnických hranic, pokud nejsou označeny zdí, plotem apod. je
možné provést železnou trubkou alespoň 60 cm dlouhou, zatlučenou pod úroveň
terénu a obetonovanou tak, aby nedošlo k jejímu zarostení či poškození sekaček při
údržbě pozemku, nebo plastovým znakem (lze zakoupit u některé měřické firmy
nebo ve speciálním obchodě). Ve zpevněných plochách (betonu či asfaltu) lze bod
označit zatlučeným roxorem nebo nastřelovacím hřebem.
g) plná moc pro zástupce vlastníka na šetření vlastnické hranice nemusí být ověřena, je
však žádoucí, aby zástupce měl přesné informace o průběhu hranice, např.: po které
straně podezdívky plotu nebo štítové zdi vede a čí plot nebo štítová zeď je… apod.
Z pohledu katastru nemovitostí se jedná o mimořádné dílo, které se v tomto rozsahu
v katastrálním území Komárno provádělo naposledy zhruba v roce 1830 v době tvorby
mapy stabilního katastru, ze které vychází i dosud platná katastrální mapa. Výsledkem
nového mapování bude katastrální mapa odpovídající skutečnému stavu v terénu,
zobrazující hranice pozemků, obvody budov a další prvky polohopisu s nejvyšší
požadovanou přesností.
Na základě těchto informací si lze jen těžko představit vlastníka
nemovitosti, který by se zjišťování průběhu hranic nezúčastnil a ignoroval
možnost mít v katastru nemovitostí přesně evidovány své nemovitosti a tím
předešel případným sporům o vlastnickou hranici pro sebe i další generace
vlastníků.
Poznámka starosty
Tento příspěvek do našeho Zpravodaje je převzatý z Katastrálního pracoviště Holešov.
Výše popsané zjišťování průběhu hranic pro obnovu katastrálního operátu se týká hranic
pozemků a domů v zastavěné části obce.
Tato akce nesouvisí s probíhajícími
komplexními pozemkovými úpravami Komárna. Je to tedy samostatná akce, která bude
zahájena v září tohoto roku (2019).
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VODOVOD A KANALIZACE
Obec, jako majitel a provozovatel obecního vodovodu se snaží
zajistit dostatek pitné vody pro své občany i do budoucna. Z těchto
důvodu se zastupitelé obce rozhodli zajistit projektovou dokumentaci na
napojení průzkumného vrtu na obecní vodovod. Tuto projektovou
dokumentaci bude pro obec zpracovávat firma VODAM s.r.o. z Hranic na
Moravě. Součástí napojení vrtu do vodojemu je instalace technologie na
filtraci vody v budově vodojemu. Současný provoz obecního vodovodu vyžaduje stále vyšší
náklady. Podle celkového vyúčtování provozu vodovodu za loňský rok se ukázalo, že
současná cena 20,- Kč/m3 vody nepokryje celkové náklady na provoz vodovodu.
Zastupitelé obce se tedy budou muset zabývat projednáním ceny vody na příští rok.

PŘEDÁNÍ SOCIÁLNÍHO AUTOMOBILU OBLASTNÍ CHARITĚ BYSTŘICE P. H.
Koncem roku 2018 byl předán automobil Dacia
Dokker Oblastní charitě Bystřice pod Hostýnem. Díky
němu budou každý pracovní den dopraveny obědy a
poskytnuta pomoc terénní pečovatelské služby
potřebným lidem v celém regionu Bystřice pod
Hostýnem. Na pořízení tohoto automobilu přispěly
firmy, organizace a obce regionu Bystřice pod
Hostýnem, ke kterým se připojilo i Komárno.

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V
Měsíc
Červenec
Říjen
Listopad
Prosinec

Akce
Hodová zábava
Fotbalový zápas Ženatí : Svobodní
Tenisový turnaj ve čtyřhře
Drakiáda
Uspávání broučků
Setkání seniorů
Rozsvícení vánočního stromu s Mikulášem
Turnaj ve stolním tenisu

ROCE

2019

Pořadatel
SDH Komárno
FK Komárno-Osíčko
STK Komárno
Obecní knihovna Komárno
Obecní knihovna Komárno
Obec Komárno
Obec Komárno
STK Komárno

INFO PRO OBČANY – Potraviny Komárno budou otevřeny v pátek 5. 7. i v sobotu 6. 7.
INFO PRO OBČANY – Firma EON bude ve středu 10.7. zapisovat stavy elektroměrů
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SDH KOMÁRNO – KULTURA, SPORT I ZÁSAHY
Na počátku roku 2019 se v místním pohostinství konala
valná hromada SDH Komárno, kde se v krátké zprávě shrnul rok
uplynulý a všem příchozím byl představen plán činnosti na
následující měsíce. Konec února byl znovu ve znamení
karnevalového veselí. Na kulturním
kultu
domě se konal další ročník
úspěšného dětského karnevalu. Hlavním tahákem byla znovu bohatá tombola a spousta
her a zábavy nejen pro děti. Akce znovu končila ve večerních hodinách a dle ohlasu občanů
měla znovu velký úspěch. Na začátku března uspořádalii hasiči pro všechny občany obce
sousedské posezení se zabíjačkou na kulturním domě, kde mohli všichni přijít ochutnat
zabíjačkové speciality, nebo jen tak posedět u hudby,
hudby, nebo u pěnivého moku.
Nechyběli jsme na oslavách svátku sv. Floriana ve Všechovicích
Všechovicích a po roční odmlce
jsme se zúčastnili pouti na svatém Hostýně. Na začátku května jsme spolu s ostatními
spolky, obcí a dobrovolníky z řad občanů postavili v areálu fotbalového hřiště máj. Oproti
minulému roku, kdy nám kácení máje na poprvé zhatil přívalový
přívalový déšť se nám podařilo
uspořádat kácení máje na první pokus. Při tom se konal na hřišti dětský den, s jehož
organizací jsme obci rovněž pomohli. V krásném pátečním odpoledni se děti mohly vyřádit
na skákacím hradě, při spoustě her a zábavy, střílením ze vzduchovky
vzduchovky a u připraveného
ohniště opéct špekáčky. Zpestřením letošního kácení byli sokolníci s dravými ptáky či
výborná klobása z udírny. Ke zvýšení kulturního a společenského života v obci přispěli
hasiči uspořádáním dvou zájezdů do divadla Jiřího Myrona v Ostravě v měsíci březnu a
květnu. Zájezd byl určen nejen pro členy SDH, ale pro všechny občany, kteří si chtějí svůj
život zpestřit o divadelní představení. V březnu byl vypraven plný autobus na činohru
DONAHA!, v květnu pak při nižší účasti na muzikál JESUS CHRIST SUPERSTAR. Obě
představení se líbila a my věříme, že v budoucnu bude o další, námi organizované zájezdy
do divadla zájem.
Co se týče hasičského zápolení na poli sportovním, tak zde měl náš sbor zastoupení
na dvou soutěžích. Nejprve v rámci oslav založení sboru v sousedním Osíčku.
Osíčku Zde jsme
měli dvojí zastoupení. Naši nejmladší hasiči okrskovou soutěž vyhráli a mohli se tak
radovat z dalšího poháru. My, staří ostřílení hasiči, jsme měli menší problémy se sáním
a v konečném zúčtování jsme obsadili
obsadili 5. místo. Další soutěž, které se zúčastnili naši mladí
hasiči byla pohárová soutěž starostky obce Vítonice.. Na soutěži obsadili ve velké
konkurenci dvou desítek družstev krásné 7. místo.
Být hasičem na vesnici neznamená jen být v roli organizátora,
a, nebo závodníka při
hasičských závodech. Jde také o formu dobrovolné pomoci pro občany obce a sbory v okolí.
V letošním pololetí se naše výjezdová jednotka zúčastnila dvou zásahů. Nejprve jsme
zasahovali při rozsáhlém požáru lesní školky v lesích mezi Rajnochovicemi
cemi a Podolím, kde
jsme pomáhali ve velmi silném větru hasit požár na několika hektarech lesního porostu.
Druhé hlášení výjezdu bylo v naší obci, kde jsme poskytli technickou pomoc při hašení
plynové bomby v Komárně.
Na konci prázdnin bychom se chtěli účastnit
účastnit netradiční soutěže v Choryni.
V současné době jsou v plném proudu přípravy na blížící se hody, na kterých se s námi
hasiči určitě potkáte, neboť se budeme celý den starat o Vaše pohodlí a důležitý pitný
režim.
=za
za SDH Komárno Jaromír Gadas=
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OKRESNÍM PŘEBORU I PRO PŘÍŠTÍ ROK

Ve své třetí sezóně v okresním přeboru jsme měli před
sezonou cíle pohybovat se ve středu tabulky. Na podzim se nám
tento úkol i přes některé zdravotní komplikace a pracovní
vytížení hráčů podařilo splnit. V zimní přestávce jsme asi usnuli
na vavřínech a po povinné výhře na Chvalčově v prvním jarním
kole jsme poté nedokázali naplno bodovat a pomalu jsme se
propadali tabulkou.
Litujeme všech zápasů, ve kterých jsme nebyli vždy horším
týmem, ale co nám chybělo nejvíce, tak byl hrotový útočník,
který by brankové situace řešil s přehledem a klidem. Obrana fungovala až na výjimky
dobře. Mrzí nás hlavně výsledky zápasů o jednu branku. Nejvyšší prohru sezóny jsme
zaznamenali až v předposledním kole v Břestu (4:0). Na všech těchto negativech se dá najít
jedno pozitivum a to, že se nám podařilo i na příští sezónu zachovat příslušnost v okresním
přeboru. Co nám bude chybět, tak budou jistě sestupující týmy z blízkého okolí – Mrlínek
a Chvalčov.
Nejlepším střelcem se stal s pouhými 6 góly Dušan Klas, na druhém místě skončil
Michal Lukáš s pěti brankami a o třetí místo se podělili Jiří Kulajta a Marek Hošťálek se
čtyřmi trefami. Brankově prosadit se podařilo celkem patnácti různým hráčům.
Na konci června jsme chtěli znovu uspořádat tradiční turnaj pro příznivce malé
kopané. Plán nám ovšem nevyšel. Počet přihlášených mužstev nedosáhl minimálního
počtu, při kterém by mělo smysl událost uspořádat. Na turnaj se nám přihlásilo jen
několik týmů, a tak jsme byli nuceni pár dní před datem konání sáhnout k nepopulárnímu
kroku a turnaj pro letošní rok zrušit. Je to velká škoda, protože X. ročník Komárno Open
Cupu by si jistě zasloužil důstojnější průběh než jeho zrušení. Doufáme, že se nám
v příštím roce podaří znovu přilákat sportovní nadšence z řad fotbalistů a že tato nevšední
sportovní akce neskončí v propadlišti dějin. Byla by to nesmírná škoda.
V současné době pracujeme na vhodném doplnění kádru, protože v některých
venkovních zápasech náš tým připomínal skládačku. Do týmu bychom chtěli přinést
oživení a taky zkušenosti. Uvidíme, zda se nám naši kampaň povede dotáhnout do
zdárného konce a které hráče se nám podaří do týmu přivést.
Za pár dní nás čekají červencové hody a s nimi spojený tradiční zápas mezi ženatými
pány a svobodnými mládenci, na který jste všichni srdečně zváni v pátek 5. července od
14:30 hodin na hřiště. Start zápasu se vždy může o něco opozdit.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem hráčům za celou sezónu, jejich drahým
polovičkám za trpělivost, fanouškům, sponzorům, obci Komárno a Osíčko za spolupráci
a hrstce lidí, kteří se u nás kolem fotbalu pohybují za jejich mravenčí práci. Děkujeme
a zachovejte nám přízeň i v další sezóně, která je pomalu, ale jistě za dveřmi.
Termíny zápasů nadcházející sezóny budou včas oznámeny po losovacím aktivu, který
bude 11. července v Hulíně na webových stránkách klubu www.fkkomarno.cz a na našem
facebookovém profilu. Přejeme Vám příjemné prožití nadcházejícího léta.
=za FK Komárno-Osíčko Jaromír Gadas=
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B TÝM STOLNÍCH TENISTŮ OPANOVAL SVOJI SKUPINU
Nastává období letních prázdnin, radovánek, dovolených
a chtěli bychom Vám tedy přiblížit, jak se našemu klubu vedlo
v jarní části sezóny. Ke konci loňského roku jsme uspořádali
turnaj pro občany a ostatní příchozí amatéry na KD v
Komárně. Bohužel se tento ročník nesešel s velkou účastí a
ohlasem. I přes tuto nepřízeň jsme si turnaj užili jak v litých
bojích za stoly, tak u zlatavého moku. Doufáme,
ufáme, že v letošním
roce se podaří sejít ve větším počtu.
počtu. Turnaj děláme pro Vás,
občany obce.
Po měsíční přestávce se v lednu opět rozběhl kolotoč zápasů v rámci jarní části sezony.
První utkání jarní části odehrálo mužstvo A-týmu
A
proti Opatovicím v celku
u bez problému a na
hráčích nebyla poznat mírná pauza. Následovaly
další velice vyrovnané zápasy.
zápasy A-tým ukončil své
působení v ročníku 2018/2019 v soutěži RSST
Přerov 3. třídy na osmém místě, i když myšlenky
směřovaly
do
vyšších
pater.
Největším
výsledkovým tahounem A-týmu
týmu byl náš předseda
Šindelek Jiří st. s celkovou úspěšností výher 72.09 %, na záda mu dýchal Simandl Marek
s celkovou úspěšností výher 60,76 %.
U našeho nově založeného B-týmu
B
nebyla
zimní přestávka vůbec poznat a nastoupili opět
do dobře rozjetého vlaku. Během jarní části
sezóny se jim povedlo pouze dvakrát zaváhat
remízou za dva body proti TJ Sokol Dolní Újezd
E a SDH Špičky B. Kromě těchto dvou zápasů celé jaro převyšovali soupeře a suverénně
ovládli 5. třídu. Největším výsledkovým tahounem B-týmu
B týmu byl Šurin Jan s celkovou
úspěšností výher 92,21 %, v těsném závěsu za ním pak Orság Jaromír s celkovou
úspěšností výher 78,33 %.
Chtěl bych poděkovat všem hráčům oddílu STK Komárno, kteří v letošní sezóně
nastoupili za naše barvy. Co nás čeká v nejbližších měsících? Jako již několik let po sobě
budeme pořádat během prázdnin turnaj ve čtyřhrách dne 20. 7. 2019 od 9:00 hod.
hod
na víceúčelovém hřišti v Komárně.
Komárně Na podzim se opět rozjedou mlýnská kola a budeme
pokračovat v jednotlivých soutěžích ve stolním tenise na okresu Přerov. Aktuálně ještě
neznáme přesnou podobu jednotlivých soutěží ani rozpis jednotlivých zápasů.
Co se týče naší stávající herny ve
ve školce, která nám byla propůjčena od obce
Komárna, a která prošla rekonstrukcí a aktuálně je využívána jako obchůdek pro místní
občany. Podařilo se nám domluvit opětovný přesun do KD, kde bychom měli odehrát naše
domácí zápasy. Budeme mít sice komplikovanější
komplikova
organizaci s ohledem na ostatní spolky
z obce, ale vše se dá vždy vyřešit. Každopádně děkujeme obci Komárno za poskytnutí
prostor pro hernu a ostatním lidem, kteří se podílejí na chodu klubu.
Za STK Komárno Vám přeji krásné a slunečné prázdniny, krásnou
krá
dovolenou
a budeme se na Vás těšit na našich akcích.
akcíc
=za STK Komárno Jiří Šindelek ml.=
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PRO NAŠE DĚTI

NA KTERÉM OVOCI SI HOLČIČKA
HO
POCHUTNÁ?
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