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SLOVO STAROSTY 30 LET OD SAMETOVÉ REVOLUCE
Vážení spoluobčané,
stává se již dobrým zvykem, že
koncem roku se objeví ve Vašich
poštovních schránkách zpravodaj, ve
kterém
Vás
informujeme
o
událostech v obci za poslední období
a také co nás čeká v příštím roce.
Takovéto informace jistě naleznete i
v tomto
vydání
Komárenského
zpravodaje. Doufám, že k tomu trošku
přispěje i drobná úprava grafiky
našeho listu.
Jsou však i události, které se netýkají
jen současnosti a je dobré si
připomenout významné události naší
historie. V druhé polovině listopadu
jsme si všichni připomněli, hlavně
díky mediím, výročí 30 let od
Sametové revoluce. Asi bychom se
všichni shodli, že to byla významná
a přelomová událost v našich
životech, která změnila společenské
klima a otevřela nám brány ke
svobodě a demokracii.
Je škoda, že v těchto hektických
událostech zanikla další velmi
významná historická událost našeho
národa a to výročí 600 let od začátku
Husitské revoluce, která byla
nepřehlédnutelným
fenoménem
nejenom českých, ale i evropských
dějin pozdního středověku.

Datum, které dalo lidem naději. 17. listopad roku 1989 to je den, který
změnil novodobou československou historii. Postupný pád režimu byl
všudypřítomný a začala se naplno budovat svoboda a demokracie.

Kostnickým koncilem, upálením mistra Jana Husa a zejména Pražskou
defenestrací roku 1419 započaly reformace, tedy proces snažící se o zásadní
reformu středověké církve, která se nacházela v krizi a byla z našeho pohledu
nositelem „vládní politiky“. Pokud si dáme do souvislosti tyto dvě historické
události, najdeme v nich mnohá synonyma.
Každý z nás měl asi jiné představy, jak se naše životy a společnost bude po roce
1989 dál vyvíjet. Rychlé zbohatnutí se bohužel nekonalo, ale je nepopiratelný
fakt, že prožíváme období, kdy se většina z nás má tak dobře, jako nikdy jindy.
Současná společnost se podřídila všeobecnému konzumu. Všechno a v každém
ročním období si můžeme koupit, včetně ovoce a zeleniny, což bylo dříve
sezónní záležitostí. Zboží se převáží z jedné strany zeměkoule na druhou.
Člověk jen žasne a přemýšlí, jak to naše zeměkoule může ještě dlouho
vydržet...
Tak to bylo takové malé zamyšlení. Ale vraťme se do naší reality. Užívejme si
atmosféru Vánočních svátků, pohody a klidu. K příjemně strávenému času
snad přispěje i listování v kalendáři Podhostýnského mikroregionu, který byl
doručen do každé domácnosti v naší obci. Možná v něm najdete na fotografii
někoho známého, nebo oblíbené místo. A to vždycky potěší.
Přeji Vám všem, Vašim rodinám, blízkým a známým příjemné prožití svátků
vánočních a mnoho zdraví, spokojenosti a pohody do nového roku 2020.
=Milan Šindelek, starosta obce Komárna=
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OPRAVA KOMUNIKACE
V naší obci je stále dost komunikací, které si zaslouží opravu. O to se postupně snažíme,
jakmile se nám podaří získat potřebné finance. V letošním roce se podařilo realizovat opravu cesty
v Zárybníčí a části Dálnice. Na tuto opravu jsme získali dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve
výši 1 641 132 Kč. Spoluúčast obce ve výši 703 343 Kč byla uhrazena z obecního rozpočtu. Celková
částka tohoto projektu činila 2 344 475 Kč.

PRVNÍ ETAPA OPRAV KULTURNÍHO DOMU
Koncem léta se nám podařilo dokončit rekonstrukci topení a stropu v kulturním domě.
Původní kotel na tuhá paliva byl nahrazen dvěma plynovými kotly. Plynová kotelna byla
vybudována v části sociálního zařízení. Do budovy byla přivedena nová plynová přípojka a byl
vyměněn celý otopný systém včetně radiátorů. Topení má dva samostatné okruhy, které se
ovládají jednotlivě. První okruh je topení na sále a jevišti, další okruh vytápí kuchyňku, sociální
zařízení a předsálí. Abychom zajistili ekonomický provoz vytápění kulturního domu, bylo
provedeno zateplení stropu s novým stropním obkladem ze sádrokartonu a akustických desek.
Součástí této rekonstrukce je osazení nového osvětlení sálu a jeviště. Během stavebních prací se
ukázalo, že je nutné vyměnit také elektroinstalaci na sále. Celková částka tohoto projektu činila
1 866 572 Kč. Na tuto akci byla poskytnuta dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 975 000 Kč.
Spoluúčast ve výši 891 572 Kč byla uhrazena z rozpočtu obce.
Při této akci se ukázalo, že se v obci stále najdou lidé, kteří velmi ochotně pomohou při
opravě vnitřních omítek, za což jim patří velké poděkování. Tyto práce nebyly zahrnuty
v původním projektu. Je to i jejich zásluha, že se tato akce stihla v plánovaném termínu.

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V OBCI
Od loňského roku probíhající komplexní pozemkové úpravy v Komárně. V současné době
probíhají přípravné inženýrské činnosti pozemkových úprav. Letos na podzim se zpracovávaly za
účasti zvolených členů zástupců sboru podklady k plánu společných zařízení.
Jedná se o návrh cestní sítě, zařízení na ochranu zemědělského půdního fondu (zejména
protierozní opatření), vodohospodářská opatření, případně protipovodňová opatření a opatření
k ochraně a tvorbě životního prostředí. O dalším jednání a postupu Vás budeme informovat.

NOVÁ KATASTRÁLNÍ MAPA V ZASTAVĚNÉ ČÁSTI K.Ú. KOMÁRNO
V měsících září a říjen proběhly za účasti pracovníků Katastrálního úřadu terénní práce na
nové katastrální mapě v zastavěné části katastrálního území Komárno (intravilánu). Tedy na té
části území, kde nejsou komplexní pozemkové úpravy.
Při tomto „novém mapování“ si vlastníci sami určili nesporné hranice svých pozemků,
které budou následně katastrálním úřadem zaměřeny a zaneseny do nové katastrální mapy.
Součástí zjišťování hranic bylo i šetření obvodů budov a druhu a způsobu využití pozemků. Nyní
bude následovat zaměření vyšetřených lomových bodů hranic (2020), poté tvorba nové
katastrální mapy (podzim 2020) a námitkové řízení a vyhlášení platnosti (2021). O všech těchto
krocích budou vlastníci předem informováni.
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ODPADY
V rubrice týkající se odpadového hospodaření naší obce bychom Vás chtěli informovat o
zastupitelstvem schválené nové Obecně závazné vyhlášce obce č. 1/2019 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Komárna. V této vyhlášce se stanovuje způsob
likvidace komunálního a tříděného odpadu, který je snad už v naší obci zažitý. Novinkou je způsob
likvidace jedlých olejů a tuků z domácností. Tuto povinnost obcím ukládá zákon od 1. ledna
2020.
Sběr použitého kuchyňského oleje je zajištěn takto: po usmažení řízků, hranolků, smažáku
apod., se olej po vychladnutí nalije trychtýřem přes sítko do PET lahve, která se řádně uzavře. Olej
v PET lahvích se odevzdá do plastové popelnice černé barvy s označením „Likvidace použitého
kuchyňského oleje“. Popelnice je umístěna ve dvoře obecního úřadu.
Další novinkou je také schválení závazné
vyhlášky obce Komárna č. 2/2019, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů o místní poplatku za odpad.
V této vyhlášce se kromě jiného stanovuje poplatek
za svoz a likvidaci komunálního odpadu, tedy
odpadu z popelnic. Jak jste již jistě zaznamenali
v médiích, vláda stále navyšuje poplatky za
ukládání odpadu, a navíc se zvyšují ceny za svoz.
Obec dlouhodobě doplácí z rozpočtu náklady na
likvidaci odpadu, proto jsme byli nuceni navýšit cenu za svoz popelnic na 400 Kč/osobu/rok.
Děti do 6 let věku a studenti mají slevu 150 Kč.
Já osobně chápu potřebu státu řešit problém likvidace komunálního odpadu. Bohužel
musím s lítostí konstatovat, že kromě navyšování cen poplatku za ukládání odpadu na skládkách
nevidím ze strany vlády za vybrané peníze žádné kroky a opatření (např. rozšíření recyklace
odpadu s dalším využitím, spalovny apod.) k lepšímu využití odpadu. Svoz komunálního odpadu
po Vánocích bude v pátek 27. 12.

Proto nám nezbývá, než abychom dále poctivě a ukázněně třídili
odpad. To se u nás celkem daří. Ovšem stává se, že v kontejnerech na plasty
se objevují věci, které tam nepatří (např. plastové obaly se zbytky barev,
koberce, podlahové krytiny apod.). Tímto se z vytříděného odpadu stává
odpad komunální a jde na skládku. Také se v letošním roce stalo, že k
biologickému odpadu za požární nádrž byl vyvezen starý nábytek i s hrnci
a znečištěné obaly od barev. Takové počínání já beru jako absolutní
pohrdání prací a snahou lidí, kteří řádně třídí a starají se tím o naše životní prostředí. Prostředí,
ve kterém žijeme a jednou přenecháme svým dětem. To si ale musí srovnat ve své hlavě každý
sám, na to neexistuje univerzální návod.
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LIKVIDACE KŮROVCOVÉ KALAMITY
V letošním roce jme byli nuceni pokračovat v likvidaci smrkového dřeva v obecním lese
Mokráči kvůli kůrovcové kalamitě. S politováním musím konstatovat, že smrků starších 30 let už
v lese moc nemáme. Je jasné, že musíme tuto situaci zvládnout a zajistit novou výsadbu
odolnějších dřevin. Les je tedy vytěžený, ale nyní je třeba vykácené pozemky vyčistit a nasadit
nové stromky.
Proto se na Vás, občany Komárna obracím s prosbou o pomoc při zajištění těchto prací.
Plán je takový, že v jarních měsících bude potřeba odklidit větve ze stromů a na podzim vysadit
nové stromky. Pravděpodobně v březnu a dubnu bude vyhlášena velká brigáda. Budeme velmi
rádi za každou pomoc od Vás všech. Spolků, občanů jak mladých, tak starších. Předem Vám děkuji
za pomoc. O termínech brigád budete včas informováni.

VODOVOD
Jak jsme Vás již v létě informovali, firma VODAM s.r.o. z Hranic zpracovává projektovou
dokumentaci na napojení průzkumného vrtu na vodojem a obecní vodovod. V současné době se
vyřizuje stavební povolení na tuto stavbu, a hlavně hledáme dotační možnosti k pokrytí nákladů
na samotnou realizaci. Bez dotací nejsme schopni plánované náklady ve výši 3 600 000,- Kč pokrýt
z obecního rozpočtu. Termín realizace se tedy bude odvíjet od toho, jak budeme úspěšní
v získávání dotací.
Co se týká stávajícího vodovodu, musím bohužel konstatovat, že náklady na provozování
vodovodu stále narůstají (spotřeba elektrické energie, rozbory vody apod.). Obecní zastupitelstvo
se touto záležitostí zabývalo. Po zvážení všech informací o ekonomice provozování vodovodu bylo
rozhodnuto, že cena vodného od 1. 1. 2019 bude účtována 22,- Kč/m3. Cena za nájem
vodoměru zůstává stejná, tedy 10,- Kč/měsíc. Doufám, že tento nezbytný krok, jakým je zvýšení
ceny odběratelé pochopí, a to i s ohledem na ceny vody v okolních obcích.

PRODEJNA POTRAVIN
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. V dnešní době není jednoduché prodejnu potravin v malé obci provozovat,
ale doufám, že si najde své věrné zákazníky i po úpravě prodejní doby a že změna prodavačky
přispěje k větší spokojenosti zákazníků.

Prodejní doba: PO 7:00 - 11:00, ÚT – PÁ 7:00 – 10:00 a 14:00 – 16:00, SO 7: 00 – 10:30 hod.
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DOPRAVCI VYHLAŠUJÍ ZMĚNY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ
Každoročně dochází v prosinci ke změně jízdních řádů. Hlavní změnou ve Zlínském kraji však
bude zavedení nového tarifního systému. Cestující doposud nemají v této situaci poněkud jasno.
Proto jsme pro Vás připravili základní informace, jakým způsobem je v současné době zajištěna
hromadná doprava ve Zlínském kraji.
Ceník jízdného bude určovat Zlínský kraj a je nastaven jednotně jak pro autobusovou, tak
železniční dopravu. To znamená, že k pevné nástupní sazbě 9 Kč se připočte za každý kilometr na
trase 1 Kč. (např. za cestu dlouhou 20 km zaplatí cestující 29 Kč). Jelikož v rámci kraje nebude
zaveden integrovaný systém dopravy, budou si muset cestující kupovat jízdenky zvlášť u
autobusů i u vlaků.
AUTOBUSY:
Veřejná osobní linková doprava bude zajištěna ve Zlínském kraji následujícími dopravci:
• KRODOS BUS a.s. – provozující veřejnou osobní linkovou dopravu v provozní oblasti
Kroměříž,
• ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. - provozující veřejnou osobní linkovou dopravu v provozní
oblasti Uherské Hradiště,
• ARRIVA MORAVA a.s. - provozující veřejnou osobní linkovou dopravu červenými autobusy v
provozní oblasti Valašské Klobouky,
• ČSAD Vsetín a.s. - provozující veřejnou osobní linkovou dopravu v provozních oblastech
Valašské Meziříčí, Vsetín a Zlín.
Jízdní řády autobusové dopravy nebudou v letošním roce měněny. V autobusové dopravě bude
krajský tarif platit u všech linek a zároveň také u spojů za hranice kraje, kterých je kraj
objednavatelem. V autobusové dopravě nebudou k dispozici časové jízdenky a ani přestupné
jízdenky, tzn., že u přestupů si cestující bude muset koupit stále dvě jízdenky jako doposud.
VLAKY:
Veřejná osobní železniční doprava bude ve Zlínském kraji zajištěna:
• ARRIVA vlaky s.r.o. - provozující veřejnou železniční dopravu na tratích 280, 281, 282, 283,
300, 340, 341 (vlak ARRIVA EXPRESS z Nitry do Prahy není součástí krajského tarifu),
• České dráhy, a.s. - provozující veřejnou železniční dopravu na tratích 280, 281, 300, 303, 305,
323, 330, 331, 340, 341.
Železniční trať Valašské Meziříčí – (Rajnochovice) - Kojetín zajišťují České dráhy.
Tarif v rámci kraje bude platný ve všech osobních a spěšných vlacích v kraji a třech
vybraných tratích (č. 303 do stanice Kojetín, č. 330 do stanice Moravský Písek a č. 340 do stanice
Veselí nad Moravou). Zde bude jedno zda cestující využijí služeb Českých drah nebo ARRIVY –
jízdenka bude přestupná a platná u obou dopravců.
Pro cesty ve vyšších třídách Českých drah (rychlíky, expresy, InterCity aj.) nebo při cestách
mimo hranice kraje budou nadále platit pouze jízdenky Českých drah dle svého tarifu. Tzn. pokud
cestující pojede mimo hranice kraje, bude mu prodána jízdenka buď do poslední zastávky na trati
na území Zlínského kraje, nebo do místa, kde bude cestující přestupovat na navazující spoj.
Jízdenky na vlak se budou prodávat přímo na nádražích. V místech, kde pokladna nebude
či bude zavřená, si cestující koupí lístek přímo u průvodčího bez poplatku.
=Milan Šindelek=
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FOTBALISTÉ KOMÁRNA PŘEZIMUJÍ NA 12. MÍSTĚ TABULKY
Začátek letošního ročníku fotbalové soutěže nebyl oproti předešlým
ročníkům ničím zvláštním. Z počátečních problémů se stabilizací hráčského
kádru jsme se dokázali zmátořit a znovu se nám podařilo sestavit
konkurenceschopný tým. Ten by se měl pokusit znovu pro další sezónu
uhájit příslušnost v okresním přeboru. Kádr byl přes počáteční trable
vhodně doplněn o zkušeného Jaroslava Machače. Dalšími posilami se před
začátkem sezóny stali univerzál Marcel Palát a odchovanec Mrlínku Radim Kušík. Důležité také
bylo, že hráči, kteří oznámili, že už nebudou dále pokračovat s fotbalem, se nakonec ustrnuli a
s kariérou v Komárně nadále pokračují. Citelným oslabením pro naše řady je absence stálice
komárenských řad Jaroslava Žejdlíka, který je dlouhodobě v zahraničí a na delší dobu si od fotbalu
odpočine i Jiří Kulajta, který má zdravotní problémy. Ani letošní podzim se nám nevyhýbala
zranění a nahodilé absence některých hráčů v důležitých zápasech, jinak by mohl být přísun bodů
o něco bohatší.
Na podzim získali hráči Komárna pouhých 15 bodů, z nichž většinu uhráli na domácí půdě
(12) a jen jednou se nám povedlo odvést všechny body ze hřiště soupeře (výhra v Lutopecnách
4:1). Doma jsme hráli celkem atraktivní fotbal, kterému však mnohdy chyběla lepší koncovka. Na
hřištích soupeřů jsme byli rovnocennými soupeři, ovšem až na jednu výjimku jsme vždy prohráli.
V nadcházející jarní části si klademe za cíl vyšší bodový přísun ze hřišť soupeřů. Cíl to nemusí být
nereálný. Hrát budeme u soupeřů, kteří se pohybují v tabulce kolem nás.
FK Komárno skončilo po podzimu na 12. místě tabulky s 15 body. Znovu však musíme
podotknout, že úroveň okresního přeboru na Kroměřížsku je vysoká a rozdíl mezi naším
současným dvanáctým místem a místem pátým je pouhých 7 bodů. Ve třinácti zápasech jsme
konta soupeřů zatížili 23 přesnými zásahy, o které se postaralo celkem 13 hráčů. Nejlepším
podzimním zakončovatelem je s 5 trefami Michal Václavek. Naopak naši brankáři museli lovit míč
ze sítě 30x. Nejhorší zápas, co se týče výsledku jsme odehráli ve Skašticích, kde byla sestava hodně
improvizovaná a taky tomu odpovídal výsledek – prohra 8:2. Nejvíce nás mrzí prohra z Němčic,
kde jsme s favoritem soutěže hráli výborný fotbal a jen díky našim hrubým chybám jsme odjeli
s prázdnou (5:3).
Přes zimní přestávku chceme pilně potrénovat. Budeme pilovat hlavně fyzickou kondici
na společných trénincích s hráči rezervy Všechovic na umělé trávě. V současné době probíhají
tréninky i v hale v Kelči a samozřejmě vše závisí i na individuální přípravě jednotlivých hráčů.
Fyzickou kondici budou moci, pokud počasí dovolí, udržovat hráči i na kluzišti. Přípravu bychom
chtěli zakončit společným soustředěním a několika přátelskými zápasy s okolními týmy. Nová
sezóna začíná v neděli 22. března, kdy naši hráči zajíždí do Žalkovic.
Program jarní části bude včas oznámen na webových stránkách klubu www.fkkomarno.cz
a na facebookovém profilu. Na konci jarní sezóny uděláme vše pro to, aby se znovu po roční
přestávce uskutečnil tradiční turnaj v malé kopané – Komárno Open Cup 2020. Na hody změří své
síly a zkušenosti v pouťovém zápase ženatí proti svobodným.
=Jaromír Gadas=
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ JAVORNÍK - OSÍČKO
S prosincem přichází poslední kalendářní měsíc tohoto roku. Název měsíce je odvozen od
způsobu života našich předků, odkazuje na obvyklé předvánoční zabíjačky, nám myslivcům končí
hlavní část lovecké sezóny a vrcholí společné lovecké akce, které zakončujeme Poslední lečí.
Letos jsme pořádali tradiční Kateřinský hon na drobnou zvěř v katastru obce Osíčko.
Podařilo se nám ulovit šest kusů zvěře zaječí a 18 bažantů kohoutů. Po honě následovala Poslední
leč, kde byla přichystána bohatá zvěřinová tombola. K tanci a poslechu hrála hudební skupina ONE
CLASSIC. Doufám, že ti, kteří Poslední leč navštívili se dobře bavili. My myslivci nejsme
samozřejmě spokojeni se stavem drobné zvěře. Všechno souvisí se vším. Každý z nás, ať už bude
či nebude číst tento článek, může pro naši přírodu hodně udělat. Takové sečení trávy na jaře a
v létě má podstatný vliv na pestrost a růst květin. Pokud nemá možnost na louce vyrůst květina,
nemůže ji včela nebo motýl opilovat, které
potom nemají možnost lovit ostatní druhy
ptáků a zvěře. Takový je koloběh přírody.
V období předvánočních shonů je
důležité myslet i na zvěř. Pravidelné
předkládání jadrného krmiva je základ pro
zvěř. Ke konci roku dochází u zvěře k přestavbě
trávícího traktu a přizpůsobení metabolismu na
zimní období. Zvěř postupně přechází na suchý
typ potravy, okusuje pupeny, větvičky jehličí a
sbírá plody stromů a semena. Přechod zvěře na
zimní období není závislý od množství sněhové
pokrývky, ale je daný dlouhověkým vývojem
zvěře na zemi. Chtěli bychom upozornit
veřejnost, že přikrmovat zvěř jakýmkoliv pečivem je absolutně nevhodné, ale i zakázáno
veterinárním opatřením. Pokud by se někomu zdálo, že v našich krmných zařízeních je malé
množství sena, tak věřte, že tomu tak není. Zvěř tuto komoditu začíná brát až při velkých nadílkách
sněhu, kdy se nemá možnost dostat k přirozenému zdroji potravy. Seno, které je vystaveno delší
dobu vlhkému podzimnímu počasí plesniví, stává se nebezpečným a sama zvěř jej z krmelců
nebere.
Využijeme této možnosti a zveme vás na náš druhý hon, který připravujeme na 28. 12. Sraz se
uskuteční v Osíčku na louce pod Benzinou v 9:00 hodin. Hon bude probíhat opačným směrem,
tedy na Komárno. Poslední leč proběhne v hospodě „u LÁCOTY“. Pozvat bychom Vás rovněž chtěli
na náš tradiční ples, který se uskuteční 25. 1. 2020 v kulturním domě v Komárně.
Další rok se nachýlil ke svému konci. Každý člověk se s jeho odchodem svým vlastím
způsobem ohlíží nazpět a bilancuje. Pro někoho byly uplynulé měsíce úspěšné více, pro někoho
méně. Rozhraní mezi těmito dvěma rovinami může být posazeno různě vysoko. V každém případě
si ale dovoluji vyslovit přesvědčení, že strávili-li jsme je ve zdraví a po boku našich přátel, nemohl
být uplynulý rok neúspěšný. Ať čas, který strávíte v naší přírodě upevňuje vaše zdraví a nám
myslivcům nechť sv. Hubert dopřeje dosáhnout stejného pocitu i při tom příštím bilancování.
=Myslivci z Komárna=
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STOLNÍ TENISTÉ POŘÁDAJÍ 28. 12. VÁNOČNÍ TURNAJ
Nastává období adventu a vánočních svátků a je potřeba se poohlédnout za první
polovinou našeho účinkování v sezoně 2019/2020 ve stolním tenise okresu Přerov. Po
prázdninových radovánkách se opět rozběhl další ročník soutěží pro naše barvy. A-tým pokračuje
ve 3. třídě v okrese Přerov, Btým po loňské vydařené sezóně
postoupil do 4. třídy rovněž
v okrese Přerov.
Pro rezervní tým to byla
premiéra v této soutěži proti
novým soupeřům. Všechny
souboje ukázaly, že tato soutěž
je kvalitnější a není jednoduché
urvat nějaký ten bod. Suma
sumárum se B-týmu podařilo
získat důležité body a aktuálně drží osmé místo v tabulce. Stejně jako loni prokázal a nadále
prokazuje své kvality Jan Šurin, který je aktuálně na desátém místě v celkovém hodnocení
úspešnosti se skórem 28 vyhraných a 8 prohraných zápasů. Na záda mu dýchá Roman Šindelek se
skórem (15/20) a Jaromír Orság (12/20).
A-tým začal letošní
sezónu na vysoké úrovni a hned
při prvním zápase s Polomí se
ukázala naše kvalita. Zápas jsme
bez větších problému vyhráli.
Další průběh podzimní části
snad nemohl být lepší. Podařilo
se nám uhrát zápasy venku i
s týmy, se kterými se nám
dlouhodobě nedaří, např. Lhota
či Loučka. Suma sumárum můžu
říct, že podzimní část se vyvedla na výbornou, když se podařilo ztratit pouze jeden zápas s SDH
Špičky v poměru 10:8. Jsme moc rádi za výpomoc některých hráčů B-týmu, kteří prokázali
zlepšení a pomohli uhrát cenné body pro celý tým. Největším tahounem podzimní části A-týmu se
stal Marek Simandl se skórem 30 vyhraných a 6 prohraných zápasů. Těsně za ním prozatím
zůstává Jiří Šindelek st. (30/9) a třetí do party se aktuálně ukazuje Jan Šurin, který vypomohl
v některých důležitých zápasech s bilancí 11/6. Sečteno podtrženo A-tým klepe na vrátka vyšší
soutěže a B-tým prokazuje velké zlepšení. Poděkování míří všem hráčům a veškerým sponzorům
a lidem, bez kterých by nešlo provozovat a nadále zlepšovat oba ping-pongové týmy.
Do konce roku nás ještě čeká další ročník turnaje ve stolním tenisu, který se uskuteční v Komárně
na KD v sobotu 28.12.2019 od 13:00. Turnaj je pro všechny, kteří mají chuť shodit nějaké kilo
po vánočních svátcích a užít si krásnou sobotu jak za hracím stolem, tak i v baru.
Za STK Komárno Vám přeji krásné a zasněžené Vánoce, klidný konec letošního roku
a hodně úspěchů do nového roku 2020.
=Jiří Šindelek ml.=
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SDH KOMÁRNO ZVE NA ZABÍJAČKU A DĚTSKÝ KARNEVAL
Hned z kraje nového roku se hasiči sejdou při příležitosti výroční
valné hromady, která se bude konat v sobotu 11. ledna na kulturním domě.
Při této příležitosti popřejeme našemu dlouholetému členovi a zapálenému
funkcionáři Vladimíru Malíkovi k jeho životnímu jubileu. Na konec
masopustu budou hasiči znovu na kulturním domě, tentokráte v rámci akce,
která zatím nemá ustálený název, ale jedná se o přátelské posezení u
zabíjačkových specialit. Na tuto akci Vás hasiči zvou v sobotu 22. února. O týden později 29. února
bude kulturní dům patřit dětem při příležitosti jubilejního 20. ročníku dětského karnevalu. Chtěli
bychom touto cestou poprosit širokou veřejnost o spolupráci při přípravě tohoto karnevalu.
Pokud máte doma v „archivu“ nějaké fotografie nebo videozáznamy z předcházejících ročníků
dětských karnevalů a chtěli byste se o tyto materiály podělit a poskytnout nám je k přípravě
prezentace 20. ročníku karnevalu, zašlete nám je prosím elektronicky na adresu:
20karneval20@gmail.com nebo přineste na obecní úřad v klasické „papírové“ podobě, kde se
udělá kopie a fotografie se Vám vrátí. Kontaktní osobou je Olga Oravová (tel: 775293525)
Po zimních radovánkách se budou hasiči účastnit oslav svátku sv. Floriana na Hostýně
a v okolních obcích. Na začátku května se bude ve spolupráci s ostatními spolky stavět máj, na
konci května se provede jeho kácení. V červenci při oslavách sv. Cyrila a Metoděje budou hasiči
organizovat program hodů. Na podzim jsou naplánovány oslavy ku příležitosti 100 let od založení
sboru. Přesný datum této významné akce bude včas oznámen.
Vánoce a konec kalendářního roku se neúprosně blíží a já Vám za celý sbor dobrovolných
hasičů v Komárně přeji, aby tyto krásné chvíle byly prožity v klidu, rodinné pohodě, a hlavně ve
zdraví.
=Jaromír Gadas=

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ V PRVNÍ POLOVINĚ ROKU 2020
datum

akce

28. 12. 2019 Turnaj ve stolním tenise

Stolní tenis klub Komárno

25. 1. 2020 Myslivecký ples

Myslivecké sdružení Javorník

22. 2. 2020 Posezení s hudbou u zabíjačky

SDH Komárno

29. 2. 2020 Dětský karneval

SDH Komárno

27. 3. 2020 Noc s Andersenem

Knihovna Komárno

1. 5. 2020 Stavění máje
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Obec Komárno + spolky

29. 5. 2020 Kácení máje s dětským dnem

Obec Komárno + spolky

27. 6. 2020 Tradiční turnaj v malé kopané

FK Komárno-Osíčko

5. 7. 2020 Hodová zábava

SDH Komárno

5. 7. 2020 Fotbal ženatí vs. svobodní

FK Komárno-Osíčko
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RYCHLÉ INFORMACE
Kolektiv pracovníků pálenice „u Juhyně“ v Komárně děkuje všem zákazníkům za projevenou
přízeň v roce 2019 a přeje všem občanům klidné prožití Vánoc v kruhu nejbližších
a těší se na Váš kvas a návštěvu v roce 2020.
Pohostinství „u Lácoty“ Komárno zve všechny občany na Štěpánskou zábavu, která se bude konat
ve čtvrtek 26. 12. 2019 od 19:30 hod. v místním pohostinství. K poslechu a tanci zahraje skupina
„LIBOSVÁRKA ROCK“.
Firma RAMOS oznamuje termíny výkupu kůži na rok 2020. Kůže se budou vykupovat v obvyklém
čase v Komárně v čase 17:10 – 17:15 hod. před obecním úřadem. Termíny výkupu kůži jsou: 14.
ledna, 18. února, 24. března, 28. dubna, 2. června, 7. července, 11. srpna, 15. září, 20. října a
24. listopadu.
Jídelna Podhradní Lhota oznamuje všem strávníkům, že se z provozních důvodů nebude v lednu
2020 vařit. Případné změny budou včas oznámeny.
Obec Komárno oznamuje, že bude prodávat palivové dřevo v omezeném množství. Prodejní ceny
palivového dříví za prostorový metr. Vytěžené jehličnaté dříví 400 Kč/m3, vytěžené listnaté dříví
600 Kč/m3 a nevytěžené jehličnaté dříví 250 Kč/m3. Více informací získáte na obecním úřadě
v Komárně.

POTRAVINY KOMÁRNO – VÁNOČNÍ PRODEJNÍ DOBA
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

23.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
1.1.
2.1.
3.1.
4.1.

7:00 – 11:00
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
7:00 – 10:00

14:00 – 16:00
7:00 – 10:30
ZAVŘENO
7:00 – 11:00
7:00 – 11:00
ZAVŘENO

7:00 – 10:00
7:00 – 10:00

14:00 – 16:00
14:00 – 16:00
7:00 – 10:30

POMOZTE NÁM OBOHATIT ZPRAVODAJ O ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY
Vaše náměty, příspěvky, zajímavosti a návrhy na články do příštího vydání zpravodaje (červenec)
můžete posílat během roku na emailovou adresu komarno@knet.cz, nebo osobně odevzdat
v kanceláři obecního úřadu v Komárně. Uzávěrka příjmu článků dalšího vydání je 19. června.
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