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NA HŘIŠTI „NA RYBNÍČKU“ PINGPONGÁŘI POŘÁDAJÍ
SE REKONSTRUOVALO
1. 8. TURNAJ VE ČTYŘHŘE

6
HASIČI ZVOU NA OSLAVY
100 LET ZALOŽENÍ SBORU

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
„Začátek letošního léta je
nezvykle deštivý. Trochu jiný,
než jsme byli zvyklí z minulých
let. Nedávné dešťové srážky
jistě pomohou k dobré úrodě a
nasytí dlouhodobě vyprahlou
zem.“
Život v naší společnosti se pomalu
dostává do původních kolejí, který byl
silně
narušen
koronavirovými
opatřeními. Je pravděpodobné, že ne
vše bude v budoucnu takové, jako
dříve.
Celý svět je postižen zákeřnou
pandemií, a každý z nás jistě cítí
dopady
nejrůznějších
omezení
zasahujících do běžného života. Od
března se v zemi takřka zastavil
společenský život. Všichni jsme se
ocitli v situaci, na kterou jsme nebyli
připraveni. To samozřejmě platí i o
odpovědných vládních orgánech. Asi
jako v celé republice, i v naší obci se
našli lidé, kteří chtěli pomoci
ostatním při zajištění ochranných
pomůcek. Poděkování patří všem, kdo
doma šili roušky a poskytovali je
ostatním ať už prostřednictvím
obecního úřadu nebo napřímo. Velmi
si této pomoci od našich spoluobčanů
vážíme.

Za to, že jsme mohli prostřednictvím obce zajistit v první fázi roušky pro
občany, kteří neměli možnost si je ušít vlastními silami, patří velké díky
rodinám Jany Cíchové, Jarky Šindelkové, Marie Matůšů, Jany Icelové a paní
Matuškové. Obec se také snaží kromě jiných opatření zajistit dezinfekci
veřejných budov, včetně instalace velkoobjemových dávkovačů dezinfekce na
ruce.
Také je třeba poděkovat všem, kteří se v tomto období chovali a stále chovají
zodpovědně. Asi se dá těžko předpovídat, jak se tato situace bude vyvíjet,
buďme proto stále ostražití, a hlavně pozitivně naladěni.
Věřím, že k dobré náladě v naší obci přispěje letošní pouť v neděli 5.
července. Doufám, že počasí vydrží a tradiční program hodů proběhne pod
širým nebem, jako v letech minulých. Přijďte společně prožít tyto sváteční
chvíle. Zvu jak starousedlíky, tak i nové spoluobčany naší obce. Přeji pěkné,
klidné a bezrouškové léto ☺
„Na závěr tohoto úvodního slova ještě jedna významná událost pro náš region.
V září letošního roku si budeme připomínat 5 let od otevření rozhledny na
Kelčském Javorníku. Rozhledna vznikla jako projekt členských obcí
Podhostýnského mikroregionu. Částka, za kterou se rozhledna vybudovala
přesáhla 10 mil. Kč. Výška rozhledny je 35 metrů a pokud chcete vystoupat až na
samotný vrchol a prohlédnout si krásy širokého okolí, musíte zdolat 156 schodů.
O oblíbenosti tohoto turisticky vyhledávaného místa hovoří i samotná čísla.
Rozhlednu od svého vzniku (2015) navštívilo více než 100 000 návštěvníků“.
=Milan Šindelek, starosta obce Komárna=
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KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V KOMÁRNĚ
Komplexní pozemkové úpravy v Komárně začínají mít konkrétní podobu. V současné době
je zpracován tzv. Plán společných zařízení v katastru obce. Základní podmínkou je, aby každý
pozemek byl zpřístupněn komunikací. Jedná se tedy o pozemkové vymezení v terénu a v místech,
kde by měly být vedeny cesty. Z velké části se jedná o kopírování původních polních cest. Plán
společných zařízení také obsahuje různá vodohospodářská opatření, např. jsou navrženy
zatravňovací pásy v místech, kde hrozí eroze půdy. Tento plán řeší také problém zadržení vody
při velkých deštích na kopci Nad Cihelnou. Zadržení vody je řešeno vsakovacím příkopem, který
je navržen na zachycení 50. leté vody. Jako významný vodohospodářský prvek krajině, je v plánu
navržena revitalizace plochy kolem potoka s mokřadem „na Jezerách“ pod strážním domkem.
Návrh Plánu společných zařízení je k dispozici k nahlédnutí na OÚ, nebo na webových stránkách
obce http://www.komarno.cz/komplexni-pozemkove-upravy-v-komarne/.

VODOVOD A KANALIZACE
Jak jsme Vás již dříve informovali, v plánu je napojení průzkumného vrtu na obecní
vodovod. V současné době máme na tento projekt stavební povolení a hledáme možnosti
financování této stavby za pomocí dotací. V současné době je vyhlášeno výběrové řízeni na
dodavatele stavebních prací. Pokud se podaří vybrat dodavatele, napojení vrtu začne ještě
v letošním roce. V rámci rozšíření kanalizační sítě se chystá doplnění jednotné kanalizace na
Džbelu. Projektovou dokumentaci máme zpracovanou a čekáme pouze na stavební povolení.

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI CHODCŮ V KOMÁRNĚ
Obec má už delší dobu zpracovaný projekt na zvýšení bezpečnosti chodců v Komárně.
V plánu je vybudování dvou míst pro přecházení pro chodce (před obecním úřadem a u
autobusové zastávky). V rámci této akce bude také doplněno osvětlení těchto míst. Směrem od
Bystřice pod Hostýnem bude nainstalován radar na měření rychlosti a bude také doplněno nutné
dopravní značení. S realizací tohoto záměru čekáme na vhodný dotační titul. Na bezpečnost
dopravy je vyhlášena dotace přes MAS Podhostýnska. Pokud se dotaci podaří získat, na podzim se
pustíme do samotné realizace projektu.

RYCHLÉ INFORMACE
Diakonie Broumov vyhlašuje na 10. července sbírku šatstva a ošacení. Firma RAMOS oznamuje, že
bude v úterý 7. července v době od 17:10 – 17:15 hod. vykupovat kůže a kožky.
MUDr. Darina Hradilová oznamuje, že bude mít v době od 22. 7. – 2. 8. 2020 dovolenou. Návštěvy
jsou možné jen v ordinačních hodinách po telefonické domluvě. MUDr. Hana Svobodová
oznamuje, že návštěvy jsou možné jen v ordinačních hodinách po předchozí telefonické domluvě.
Prodejna potravin Komárno oznamuje změnu prodejní doby. Od úterý 7. 7. 2020 bude prodejna
otevřena v době PO 7:00 – 11:00 hod., ÚT – PÁ 7:00 – 10:30 hod. a 14:00 – 15:30 hod., SO 7:00
hod. – 10:30 hod.
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PRÁZDNINOVÁ ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY KNIHOVNY
Naše
obecní
knihovna
prošla na jaře roku 2018 velkou
změnou. Z původní malé místnosti
se přestěhovala do větší, světlejší a
prostornější
místnosti
bývalé
klubovny na obecním úřadě. Díky
tomu jsme mohli s dětmi na Noci
s Andersenem
v knihovně
i
přenocovat. V letošním roce nás
bohužel zastavil Covid-19. Nemohli
jsme se scházet a knihovna byla
stejně jako všechny ostatní kulturní
instituce uzavřena. Máme však pro
všechny dobrou zprávu. Knihovna
je znovu v provozu, a to každé úterý od 16-18 hodin. Ovšem tento čas se o prázdninách
trochu změní a to od 17-19 hodin.
Chtěla bych na tomto místě ještě připomenout, že knihovna v dnešní době není jen prostorem
pro zapůjčení knih, ale i místem kam si mohou lidé přijít odpočinout a potkávat se. Proto pro Vás
budeme opět pořádat v druhé polovině roku různé akce, a to nejen v samotné knihovně, ale i mimo
budovu. V letošní první polovině roku nás překvapil Covid-19 a s ním spojený nouzový stav. Proto
jsme se nemohli setkávat, ale i tak se podařilo uskutečnit několik zajímavých akcí. Prvním
překvapením bylo velikonoční klapotání. Velký dík patří všem tatínkům, bratrům, dědečkům,
strejdům, dobrovolným hasičům a kamarádům, kteří pomohli s pokračováním tradice, kterou
jsme před pár lety s dětmi obnovili. Na začátku května oslavily svátek všechny maminky. I letos
obdržely od obce přání a malou drobnost na připomenutí tohoto svátku.
Ani v tomto roce nechyběla na hřišti májka, kterou se podařilo postavit za pomoci spolků
v naší obci. Na tomto místě chci poděkovat našemu panu starostovi, protože bez jeho velkého
osobního nasazení by se kácení máje a program pro děti asi neuskutečnily.
Letos oslavíme cyrilometodějský svátek v neděli 5. července při mši svaté před místní kaplí.
Předtím zazní tradiční budíček dechové hudby z Valašského Meziříčí, která zahraje i po skončení
mše svaté před kulturním domem, kde bude přichystáno drobné občerstvení. Hody večer
zakončíme tradiční zábavou před kulturním domem. Těšíme se s Vámi se všemi na shledanou.
=Jitka Rohanová=
Milí jubilanti, kvůli zpřísnění pravidel EU o zveřejnění osobních údajů už nevyvěšujeme na
vývěsku každý měsíc jubilanty. To ale neznamená, že bychom na Vás zapomněli. Jubilantům, kteří
slaví 50., 55., 65. a 75. narozeniny posíláme přání.
Těm, kteří slaví 60., 70., 80., 85. a od 90. narozenin každý rok chodíme popřát osobně. Jako
nejlepší termín považujeme den narozenin. Pokud narozeniny vyjdou na sobotu, neděli,
navštívíme oslavence potom v pondělí. Vždy si ale můžete na obecním úřadě předem domluvit
i jiný termín, jak Vám to vyhovuje.
=Jana Štefánková=
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MÍSTO BOJE O ZÁCHRANU „MINIREKONSTRUKCE“ HŘIŠTĚ
Čtvrtá sezóna mezi „elitou“ kroměřížského okresu byla pro náš klub hodně
složitá. Již na začátku podzimní části bylo jisté, že udržet příslušnost do
dalšího ročníku v této neskutečně vyrovnané soutěži bude hodně těžké, a to
nejen díky kvalitě týmů hrajících okresní přebor na Kroměřížsku, ale také co
se týče hráčského kádru, který jsme se snažili stabilizovat a udržet. Postupně
se nám kupily absence důležitých hráčů a výsledkem bylo po podzimní části
nelichotivé 12. místo (15 bodů). V zimě probíhala příprava na jarní část sezóny, která však kvůli
celosvětové pandemii vůbec nezačala. Za sebe musím říci, že všudypřítomná panika kolem viru
nám možná zachránila příslušnost v okresním přeboru. Ale o tom by se dalo polemizovat…
Soutěž se ukončila. Nikdo nepostoupil, nikdo nesestoupil a obsazení mužstev zůstane
v následujícím ročníku s nejvyšší pravděpodobností stejné. Absence mistrovských utkání a
všelijaká omezení nás alespoň donutila ve volném čase udělat něco prospěšného s naším hřištěm.
Malá rekonstrukce začala celkovou rekultivací trávníku traktorem. Poté přišlo na řadu zavážení
větších prohlubní na hřišti hlínou, dosetí trávy, hnojení, lokální zavlažování a v neposlední řadě
potřebné sečení. V červnu pak bylo hřiště znovu
pohnojeno letní směsí a proveden druhý dosev
zavezených míst. Při této příležitosti bychom chtěli
poděkovat obcím Komárnu a Osíčku za technickou
a materiální pomoc při této akci, místnímu správci
golfového hřiště (p. Stříteskému) za pravidelné
sečení trávy a všem hráčům a dobrovolníkům, kteří
přiložili ruku k dílu při brigádě a pomohli nám
zlepšit kvalitu hrací plochy našeho svatostánku.
Během dlouhé pauzy bez fotbalu však naši hráči nezaháleli a dle možností trénovali.
Nejdříve individuálně, poté v menším počtu až po stávající absolutní rozvolnění neomezeného
počtu. V rámci přípravy jsme odehráli několik přípravných zápasů. V březnu jsme na domácí půdě
odehráli přátelský zápas s Tatranem Všechovice „B“ (4:2). V červnu jsme i díky rekonstrukci hřiště
odehráli pět zápasů na půdě soupeřů. Našimi soupeři byli postupně TJ Kelč (výhra 2:0), Sokol
Jezernice (prohra 3:1), TJ Kašava (výhra 5:4), Sokol Horní Bečva (výhra 3:2) a Sokol Horní Nětčice
(prohra 8:2). Ani letos se nám nepodařilo zorganizovat tradiční turnaj v malé kopané Komárno
Open Cup a to i díky organizační nejistotě, která panovala po dobu omezení.
Další věcí, na které jsme přes nedobrovolnou přestávku zapracovali, byla stabilizace a
vhodné posílení kádru. Naše řady budou na nadcházející sezónu obohaceny o „místní“ kluky D.
Šindelka a T. Hulmana a brankáře P. Kubjáta, kteří všichni přišli z nedalekých divizních Všechovic.
V pauze se nám podařilo legislativně dotáhnout i jednu zahraniční posilu, ovšem v tomto případě
je to o něco složitější. Nejdůležitějším aspektem je, že z kádru, který začal předcházející sezónu,
nikdo neodešel, a tak se maximálně zvýší konkurence v týmu. Věříme, že s tímto kádrem můžeme
pomýšlet na ty nejvyšší pozice v okresním soutěži a že se naše hra bude fanouškům líbit.
Nejbližší akce, která nás na hřišti „na Rybníčku“ čeká je tradiční pouťový zápas mezi ženatými a
svobodnými, na který jste všichni srdečně zváni v neděli 5. července ve 14:30 hod.
Na závěr bych chtěl ještě jednou poděkovat všem hráčům za sezónu, jejich partnerkám za
trpělivost, fanouškům a sponzorům za podporu a obci Komárno a Osíčko za spolupráci při
rekultivaci hřiště. Nová sezóna začne pohárovými zápasy OFS Kroměříž na konci měsíce července.
Poté se již naplno rozjede kolotoč mistrovských zápasů sezóny 2020/2021. Informace
o termínech zápasů budou včas oznámeny na webu www.fkkomarno.cz.
=Jaromír Gadas=
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STK KOMÁRNO ZVE 1. SRPNA NA TENISOVÝ TURNAJ VE ČTYŘHŘE
„Ligová“ sezóna pro oba naše týmy skončila a je na čase udělat menší
resumé uplynulé sezóny a seznámit Vás s našimi úspěchy. Ke konci roku
2019 jsme uspořádali turnaj pro občany a ostatní příchozí amatéry v
kulturním domě. Letošní ročník turnaje byl opět připraven a zorganizován
naším předsedou na výborné úrovni. Pokud můžu mluvit sám za sebe, tak si
myslím, že jsme si všichni turnaj užili a podařilo se nám zvednout některé
„lenochy“ z gauče a užít si sobotu plnými doušky. V této tradici hodláme pokračovat i v dalších
letech a doufáme, že se hráčská základna bude jen a jen rozšiřovat.
Prvních pár měsíců zimní části sezóny se
nesly v obdobném duchu jako v podzimní části.
Úvodní utkání jarní části odehrálo mužstvo A-týmu
proti mužstvu Polom „A“ a docela bez problému se
podařilo navázat na podzimní část výhrou. Ostatně
celá jarní část se povedla a nebýt prohry proti
Špičkám „A“, které obsadily konečné druhé místo,
mohli jsme se pyšnit maximálním počtem získaných bodů. Před posledními zápasy nás, stejně jako
většinu obyvatel zeměkoule, bohužel poznamenaly následky „chřipky z Wu-chanu“. Některé
zápasy a tréninky musely být omezeny. I přes tyto nepříjemnosti, se vše povedlo ukočírovat
a zvládnout bez nějakých větších potíží, získat titul a pro sezónu 2020/2021 si vybojovat právo
hrát II. třídu RSST Přerov.
Samozřejmě velká pochvala patří našemu předsedovi, který se staral o chod a průběh naší
činnosti a určitě by nebyl rád, kdybych zapomněl na osobní statistiky. Největším výsledkovým
tahounem A-týmu, byl Marek Simandl celkovou úspěšností 83,12 % výher, za ním se pohyboval
právě náš předseda Šindelek Jiří st. s celkovou úspěšností 82,28 %. Poděkování za letošní sezónu
patří samozřejmě všem, kteří přidali ruku k dílu a postarali se o bezproblémový chod mužstva.
Náš B-tým šlapal v obdobném duchu, jako na podzim. Během jarní části sezóny se
opakovaly výsledkové skoky z podzimu a před
žádným zápasem nebyl jistý výsledek. Každopádně
se sezóna dohrála na konečném 6. místě se ziskem
50 bodů. Největším výsledkovým tahounem B-týmu
byl Šurin Jan s celkovou úspěšností výher 82,67 %
a za ním Orság Jaromír s celkovou úspěšností výher
54,55 %. I co se týče B-týmu, tak jim patří veliký dík
za výkony, organizování a účast na trénincích.
Během jara jsme byli osloveni s možností uspořádat pro obec Komárno menší brigádu.
Bylo zapotřebí vypomoct v obecním lese po těžbě, čehož se naše barvy zúčastnily ve skoro větším
počtu, než se chodilo na tréninky. Myslím, že práce se udělala a byl za námi vidět kus práce.
Ani letos Vás neochudíme o tenisový turnaj ve čtyřhře na kurtu za hřištěm Na Rybníčku. Turnaj je
naplánován na sobotu 1. srpna a budeme rádi, když si přijdete zahrát a dát si s námi něco
dobrého do nosu. Na tuto akci jste samozřejmě všichni srdečně zváni. Přihlášky u našeho předsedy
na telefonu 776 194 400.
Na podzim se opět rozjedou nové ročníky soutěží. Pevně věříme, že už nás žádná „chřipka“,
nebo nějaké jiné okolnosti nebudou omezovat a budeme si moct užít krásu tohoto sportu. Za STK
Komárno Vám přeji krásné prázdniny, dovolenou a budeme se na Vás těšit na našich akcích.
=Jiří Šindelek ml.=
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SDH KOMÁRNO V ZÁŘÍ OSLAVÍ 100 LET SVÉ EXISTENCE
Hasičské snažení o kulturní vyžití našich občanů odstartovalo
v únoru přátelské posezení u zabíjačkových specialit za kulturním domem.
Občané a příchozí hosté mohli ochutnat celou řadu výrobků. O týden
později pak kulturní dům patřil dětem při oslavě jubilejního 20. ročníku
dětského karnevalu. V perfektně nazdobeném sále si děti užily krásné
sobotní odpoledne. Dospělí, kteří se těšili na večerní „afterpárty“ museli
vzít za vděk pouze posezením při
svíčkách, neboť nám večerní akci zhatil silný vítr, díky
kterému nešla na několik hodin elektřina a avizovaná
diskotéka se nakonec nekonala. I tak se obě akce povedly na
výbornou. Velké poděkování za přípravy a bohatou tombolu
patří hlavě celé akce O. Oravové a jejímu synovi A. Oravovi za
technické zabezpečení. Poděkování patří rovněž všem
hasičům, sponzorům a drobným dárcům, kteří jakkoliv přidali
ruku k dílu.
V květnu se nám přes komplikace spojené s různými
restrikcemi podařilo postavit májku, kterou jsme spolu
s fotbalisty na konci května při malé oslavě dětského dnu
pokáceli. Děti si mohly v krásném počasí zastřílet ze
vzduchovky, vyblbnout se na skákacím hradě a vyzkoušet si
fotbalový trénink s našimi fotbalisty a novinku našeho
golfového resortu tzv. discgolf. S hasiči se potkáte nejen při
hodových oslavách, ale také v září, kdy náš sbor čeká velká akce v podobě oslav 100 let založení
sboru dobrovolných hasičů v Komárně. Již teď se máte na co těšit…
=Jaromír Gadas=

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ V DRUHÉ POLOVINĚ ROKU 2020
datum

akce

pořadatel

5. 7. Fotbal: Ženatí:Svobodní

FK Komárno-Osíčko

5. 7. Hodová zábava (skupina GRADACE)

SDH Komárno

1. 8. Tenisový turnaj (čtyřhry)

STK Komárno

12. 9. Oslavy 100 let založení SDH Komárno

SDH Komárno

26. 9. Drakiáda s opékáním špekáčků

Obec Komárno

9. 10. Noc s Andersenem (náhradní termín)

knihovna

14. 11. Setkání seniorů na kulturním domě
4. 12. Rozsvícení vánočního stromu
18. 12. Vánoční výstava a dílnička pro děti

Obec Komárno
Obec Komárno
Obec Komárno + knihovna

*Případná změna termínu konání akce bude včas oznámena prostřednictvím webových stránek
obce, hlášením v rozhlase a na plakátech na obecních vývěskách.
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