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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v době, kdy se Vám dostává do rukou tento zpravodaj, pravděpodobně již
registrujete zvýšený pohyb a činnost stavební techniky v obci, zejména u mostu přes
Komárník. Je to neklamný důkaz že konečně dojde k dlouho připravované opravě
mostu přes Komárník, komunikací a chodníků od hlavní cesty okolo hřiště až k cestě
na „Kopec“. Tato oprava s nutným dopravním omezením v letních měsících velmi
výrazně zasáhne do života občanů v obci.
Věřím, že se s touto komplikací všichni s pochopením vypořádáme a výsledný
efekt této akce bude pro nás všechny přínosem - zlepšení dopravní infrastruktury
a vzhledu této části obce. Při plánování harmonogramu stavebních prací této stavby
se snažíme, aby dopravní omezení co nejméně zasáhly do průběhu hodů, které se,
jako už tradičně, uskuteční ve čtvrtek 5. července ve sváteční den slovanských
věrozvěstů Cyrila a Metoděje.
I letos, přispěje ke slavnostní atmosféře hodů dechová hudba, která bude od
rána (od 9.00 hod) hrát na návsi a poté i při mši svaté (mše svatá začíná v 9.30 hod).
Po skončení bohoslužby nás hudba doprovodí před kulturní dům, kde budou mít
občané příležitost se před obědem občerstvit, posedět a vychutnat si dechovou hudbu
a snad si také užít krásného počasí. Koncert dechové hudby potrvá cca od 10.30 –
12.30 hod. Před polednem si můžete prohlédnout klubovnu hasičů v 1. patře
hasičského domu, kterou v loňském roce za pomocí dotací hasiči zrekonstruovali
a společně se sportovci ji využívají ke schůzím.
Odpoledne na místním fotbalovém hřišti FK Komárno – Osíčko připravuje
fotbalový zápas, kterým zahájí letošní oslavy 40. výročí založení fotbalu v Komárně.
Tento slavnostní den zakončí hodová zábava při doprovodu hudební skupiny HLT,
která se uskuteční, za příznivého počasí, před kulturním domem.
Do nadcházejícího léta Vám přeji příjemné prožití dovolených a dětem co nejkrásnější
prázdniny, plné krásných zážitků.
Milan Šindelek
starosta obce
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HOSPODAŘENÍ OBCE
Finanční a ekonomické ukazatele
Tabulka č. 1 – Rekapitulace výsledku hospodaření za rok 2011

Hospodaření obce za rok 2011
PŘÍJMY-tř. 1 daňové příjmy
tř. 2 nedaňové příjmy
tř. 3 kapitálové příjmy
tř. 4 přijaté dotace
PŘÍJMY CELKEM

Schválený
rozpočet
2.196.000,-161.000,-103.000,-662.000,-3.122.000,--

Upravený
rozpočet
2.214.000,-603.000,-103.000,-863.000,-3.783.000,--

Skutečnost
k 31.12.2011
2.247.086,37
638.291,37
103.580,00
861.103,00
3.850.060,74

VÝDAJE-tř. 5 běžné výdaje
tř. 6 kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM

2.195.000,-30.000,-2.225.000,--

2.553.000,-33.000,-2.586.000,--

2.445.589,71
32.220,00
2.477.809,71

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
+ počáteční stav účtů k 1. 1. 2011
- uhrazené splátky – vodovod
- úvěr krátkodobý hřiště
- úvěr dlouhodobý hřiště

1.372.251,03
51.628,34
-224.567,00
-598.583,00
-75.000,00

= konečný zůstatek účtů k 31. 12. 2011

525.729,37

Z tabulky č. 1 vyplývá, že Obec Komárno v roce 2011 hospodařila v souladu se schváleným
rozpočtem a schválenými rozpočtovými opatřeními.

Stav finančních prostředků na bankovním účtu
KB Kroměříž – běžný účet
Nesplacený úvěr u MZ - vodovod
Dlohodobý úvěr na víceúčelové hřistě
Krátkodobý úvěr na víceúčelové hřiště

Stav k 1. 1. 2011
51.628,34
449.131,-400.000,-598.583,--

Přijaté dotace v roce 2011
ÚČEL DOTACE
SR - Výkon státní správy
Úřad práce - VPP
Dotace na pojištění VS
Dotace na hřiště (ČR)
Dotace na hřiště (EU)
Dotace na sčítání lidu
Dotace na opravu has. techniky
Dotace celkem

ČÁSTKA
64.300,-109.696,-1.800,-119.717,-478.866,-1.724,-85.000,-861.103,--
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Dotace, které obec zapojila do rozpočtu, byly poskytnuty ve výši 861.103,- Kč.
Z poskytnutých dotací bylo vráceno 47,- Kč z dotace na sčítání lidu.
Díky těžbě dřeva a úspornému hospodaření jsme se mohli pustit do opravy
komunikací kolem hřiště. Finanční prostředky, které máme k dispozici, však stačí na
úhradu jen části rozpočtu, který je vyčíslen na 1.781.194,- Kč. Obec vypracovala
projekt na tuto akci a požádala o dotaci Státní zemědělský intervenční fond v rámci
Programu rozvoje venkova ČR. V současné době máme podepsanou Dohodu
o poskytnutí dotace se SZIF v částce 1.291.365,- Kč. Pokud vše proběhne v pořádku,
spoluúčast obce tedy bude 489.829,- Kč. Abychom mohli financovat celý rozpočet,
OZ schválilo krátkodobý úvěr od Komerční banky v částce 1.000.000,-Kč. Ten bude
ihned splacen po obdržení dotace.
Co se týká dalších získávání dalších dotací, máme přislíbeno od Ministerstva
pro místní rozvoj dotaci na opravu dopadových ploch dětského hřiště 78.797,- Kč. Na
dětském hřišti hodláme vyměnit nevyhovující dopadové plechy pod jednotlivými
hracími prvky. Tyto plochy budou ohraničeny bezpečnostními pryžovými obrubníky
a vysypány štěrkovým kačírkem. Dále bude obnoven ochranný nátěr hracích prvků
a zpevněná plocha zámkovou dlažbou pod lavičkou. Rozpočet je vyčíslen na 112.567,Kč, obec tedy uhradí spoluúčast k dotaci 33.770,- Kč.
Rozpracovaný máme také projekt na opravu obecního rozhlasu z operačního
programu životního prostředí. Zda budeme úspěšní, uvidíme po schvalování žádostí
na podzim letošního roku.
Vodovod a kanalizace
Obec je povinna plnit přísné podmínky dané zákonem, které jsou nutné
dodržovat pro provozování vodovodu a kanalizace. Porušení těchto povinností jsou
tvrdě sankciovány. Obec komárno má platné povolení k odběru podzemní vody do
5.999 m3/rok. To je množství, za které se nemusí odvádět žádná daň. Jelikož
spotřeba vody z vodovodu se velmi těsně přiblížila tomuto množství, byli jsme nuceni
požádat vodoprávní úřad o povolení k navýšení odběru vody a vypouštění odpadních
vod na 8.000 m3/rok (Platnost povolení od 1. 7. 2012). To bohužel znamená, že za
každý odebraný litr vody musíme odvést daň 2 Kč.
Další navýšení nákladů na vodovod je spojeno s povinností
obce zřídit rezervní fond na údržbu vodovodu a povinnost zajistit
od 1. 1. 2012 dodavatelsky odborně způsobilou osobu k provozování
vodovodu. Z těchto důvodů Obecní zastupitelstvo schválilo
navýšení ceny vodného od 1. 7. 2012 z 16,- Kč na 20,- Kč/litr vody.
K tomuto datu bude proveden odpočet vodoměrů a vyúčtování
vodného za I. pololetí 2012. Nájem vodoměru zůstává nezměněn
10,-Kč/měsíc.
Mezi další důležité povinnosti obce, jako provozovatele vodovodu a kanalizace
je uzavření písemné smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod
s odběratelem. Obecní zastupitelstvo bude pravděpodobně v 2. pololetí 2012
projednávat podmínky těchto smluv tak, aby tyto smlouvy vešly v platnost nejpozději
od 1. 1. 2013. Uzavřením těchto smluv dojde k narovnání vztahů mezi majiteli
nemovitostí a obcí, jako provozovatelem kanalizace, na kterou by měla být připojena
každá nemovitost. V opačném případě je majitel nemovitosti povinen objasnit, jakým
způsobem likviduje odpadní vody. Za neuzavření této smlouvy je dle zákona pokuta
až 200.000,- Kč.
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Oprava mostu a komunikací
Jak již bylo několikrát avizováno, v měsících červnu až říjen letošního roku
proběhne oprava mostu přes Komárník, cesty a chodníku v úseku od hlavní cesty
směrem na Všechovice až po odbočku na „Kopec“ Tato akce je rozdělena dle projektu
na dvě části:
1. Rekonstrukce hlavní cesty tř. III/01864 a mostu přes Komárník. To zajišťuje
Ředitelství silnic Zlínského kraje prostřednictvím stavební firmy KKS spol.
s.r.o.
2. Oprava chodníku u hřiště, oprava napojení místních komunikací na cestu
III/01864, vybudování nového chodníku pod domem J. Šindelka, č.p. 92,
osazení obrub kolem cest a opravu kanalizace zajišťuje obec. Tyto práce bude
na základě výběrového řízení provádět firma HLAVA – STAVBY.
Harmonogram stavebních prací
• 18. 6. – 8. 7. V tomto období se budou provádět stavební práce tak, aby
nedošlo k úplné uzavírce, a to přípravné práce, provizorní lávka přes Komárník
pro pěší, odstranění podkladů komunikací a chodníků, oprava kanalizace
• 9. 7. - 8. 8. Úplná uzávěra pro motorová vozidla – demolice mostu
a vybudování nového, oprava komunikací a chodníků.
• 8. 8. – 31. 10. Kladení finálních povrchů komunikací a chodníků, dokončovací
práce, terénní úpravy.
Prosíme občany o trpělivost a pochopení při řešení dopravních komplikací při této
stavbě, zejména při celkové uzavírce mostu přes potok Komárník.

TĚŽBA DŘEVA V MOKRÁČI

Vyfakturované dřevo z těžby 2011

V loňském roce obecní zastupitelstvo řešilo,
jakým způsobem zajistíme financování
stavebních prací, spojenou s opravou mostu
přes
Komárník.
Volnými
finanční
prostředky v té době obec nedisponovala,
a ve výhledu rozpočtu na rok 2012 potřebné
finance také nebyly. Proto se obecní
zastupitelstvo rozhodlo, že se provede
mýtní těžba v obecním lese Mokráč.
V tabulce je uvedeno množství
vytěženého dřeva a příjem z něho. Těžba
dřeva pokračuje i v letošním roce.
Celkové vyúčtování za tuto těžbu
bude zveřejněno v dalším zpravodaji po
odečtení všech nákladů na lesnické práce.
Tyto práce stále pokračují, momentálně se
provádí i prořezávka v porostu vysázeném
v 90. letech. Novou výsadbu stromků po
těžbě provedli myslivci a sportovci, za což
jim patří dík. Výsadba je provedena na cca
90% rozloze, zbytek bude dosazen na
podzim.

Druh dřeva

m3

cena/m3

cena v Kč

SM A

0,56

2 300,00

1 288,00

SM B,C

149,52

2 000,00

299 040,00

SM D

14,87

1 250,00

18 587,50

JEHL SK Vlák

92,42

1 150,00

106 283,00

SM Palivo

17,73

700,00

12 411,00

BO A

4,56

1 700,00

7 752,00

BO C, D

0,00

1 600,00

0,00

BO C,D

27,32

1 500,00

40 980,00

D B,C

0,42

1 600,00

672,00

DC

4,22

1 500,00

6 330,00

BK A

2,46

1 650,00

4 059,00

BK C

0,71

1 500,00

1 065,00

JD

4,70

1 600,00

7 520,00

JV

2,52

1 500,00

3 780,00

JS

0,54

1 600,00

864,00

JS B

2,14

1 500,00

3 210,00

LIST Vlák

39,77

1 100,00

43 747,00

CELKEM

364,46
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PODĚKOVÁNÍ
Toto poděkování patří výkonnému výboru FK Komárno - Osíčko. Fotbalisti se
zapojili do projektu „Komařáci zvelebují obec“. Náplní tohoto projektu bylo
vybudování nového chodníku u víceúčelového hřiště, pořízení 2 ks sestav stolů
s lavičkami, stojan na kola a odpadkový koš. Součástí projektu je i vysázení bříz
u hřiště. Tento projekt, který financují sportovci, má rozpočet 136.500,- Kč.
Aby ho mohli realizovat, museli si na financování zajistit překlenovací úvěr.
Díky nim se podařilo získat z Programu rozvoje venkova ČR dotaci na tuto akci
109.200,- Kč. Pevně věřím, že tento projekt je jedním z mnoha krůčků, které
podnikneme ke zkrášlení a zlepšení vybavenosti naší obce.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Pravidelnou rubrikou zpravodaje jsou informace o způsobu
likvidace odpadů v naší obci. Pravidla způsobu likvidace odpadů
bude asi nutné neustále opakovat a to i přesto, že naprostá většina
obyvatel tyto pravidla ctí a dodržuje. Bohužel se najdou takoví,
kteří tuto snahu občanů svým jednáním zcela zhatí. Zejména se
jedná o likvidaci zahradního odpadu. Místo na tento odpad a větve
ze stromů (místa jsou označena tabulemi) jsme díky pochopení
majitelů pozemků zajistili v prostorech za vodní nádrží. V plánu bylo tento odpad
likvidovat ekologicky.
Při odvážení se ukázalo, že v v tomto odpadu jsou opět vyvezeny sutě, kameny
a betony, což zkomplikovalo tuto likvidaci. Jsem si vědom, že likvidace sutí je
problematická, ale zkušenosti z minulosti ukázaly, že pokud se zájemce obrátí v této
věci na obecní úřad, najdeme společně způsob likvidace tohoto odpadu.
Informace o odpadech:
Tříděný odpad
V roce 2011 se v naší obci vytřídilo následující množství odpadů – plasty 2,35 t,
sklo 3 t, papír 0,56 t. Za likvidaci tohoto odpadu obec zaplatila 27.933,-Kč. Příspěvek
od fy EKO-KOM za vytříděný odpad činil 17.758,- Kč.
Komunální odpad
Komunálního odpadu jsme v r. 2011 vyprodukovali 67,5 t a velkoobjemového
odpadu 1,88 t. Za tento odpad obec zaplatila celkem 159.283,-Kč, na poplatcích od
občanů bylo vybráno 103.788,-Kč.
Ostatní odpad
• sběr nebezpečného odpadu se provádí 2x ročně
• sběr veškerého elektroodpadu provádí 1x ročně SDH Komárno – smluvně s fy
Elekrovin. O termínu sběru (na podzim) budou občané včas informováni.
• zpětný odběr a recyklace osvětlovacího zařízení (úsporné žárovky, výbojky,
zářivky do délky 40cm), vyřazených drobných elektrospotřebičů, mobilních
telefonů a baterií je zajištěn sběrným boxem v chodbě OÚ.
• biologicky rozložitelný odpad (tráva, seno) - do silážních jam v areálu ZD
v Komárně – prostřední kóje.
• zahradní odpad, větve ze stromů a keřů v prostorech za vodní nádrží
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KULTURA
Vážení spoluobčané,
v krátkosti bych Vás chtěla informovat o akcích OÚ. V měsíci březnu se uskutečnila
exkurze do zařízení Diakonie ve Valašském Meziříčí. Zde si účastníci prohlédli prostory obou
budov a již při posezení u drobného občerstvení získali informace o všech druzích
poskytovaných služeb, dozvěděli se a shlédli projekci fotografií z pořádaných akcí, nejen
v prostorách těchto budov, ale i mimo tyto prostory, které jsou pořádány pro širokou
veřejnost. Pozoruhodný koncert na ruční zvonky, který se před nedávnou dobou konal
v evangelickém kostele v Botanice, již nestihnete, ale dále se připravuje na listopad tradiční
benefiční koncert se spirituály v podání vynikající zpěvačky Ireny Budweiserové.
V květnu měly tradičně všechny maminky svůj společný svátek, dovolili jsme si jim všem
popřát ručně vyrobeným přáním.
9. června jsme pomáhali sboru dobrovolných hasičů na přípravě pořádání
komárenského dětského dne. Bohužel nás zradilo to, čeho jsme se nejvíce obávali, a to počasí.
Nejen, že terén na fotbalovém hřišti byl všude velmi podmáčený, či spíše všude stály velké
kaluže vody, ale proměnlivé deštivé počasí, by nám neumožnilo celou akci provést tak, jak
byla naplánovaná. V červenci nás čekají hody v období Cyrilo-Medodějských svátků, které
proběhnou tradičně, jak již je zmíněno v článku pana starosty. Snad si již jen můžeme přát
hezké počasí a těším se s Vámi na shledanou.

Olga Oravová

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KOMÁRNO
Sbor dobrovolných hasičů z naší
vesnice se poctivě činí a rozhodně nezahálí.
Na jejich kontě opět přibyly další organizace
několika již proběhnutých akcí.
Krátce si připomeňme některé z nich.
V únoru letošního roku proběhl již tradiční
Hasičský ples a v tomtéž měsíci také dětský
karneval. Slavnosti sv. Floriána na Hostýně a
poté i ve Všechovicích se sbor dobrovolných
hasičů zúčastnil v dubnu. V květnu se
v Loukově pořádala okrsková soutěž. Na tuto
soutěž vyjeli naši hasiči s odhodláním a
touhou po dobrém umístnění. Své cíle splnili a ze soutěže si nakonec odvezli velmi dobré třetí
místo v kategorii mužů a ještě lepší místo první v kategorii starších pánů. Disciplíny, se
kterými se museli soutěžící poprat, byly například: požární útok, pořadová příprava nebo
překážkový běh. V květnu rovněž zorganizovali a provedli sběr kovového šrotu.
Troufám si říct, že všechny tyto
zmiňované akce vyšly po všech stránkách na
jedničku. V letošním roce se bohužel nepovedlo
uskutečnit dvě naplánované akce. Jednou z nich
bylo tradiční vodění medvěda. Hudebníci, kteří
měli k této příležitosti hrát, tuto akci odmítli
z důvodů velkých mrazů. Druhou zrušenou akcí
pak byl dětský den, zrušený opět z důvodu
nepříznivého počasí a rozmáčeného terénu na
hřišti. Zrušení těchto akcí sbor hasičů velice mrzí
a dodatečně se tímto za zrušení omlouvají.
V následujícím období se budou hasiči aktivně podílet na organizaci pouťové zábavy
a celkových příprav hodů, které nás čekají na začátku letních prázdnin. Během letošních hodů
je pro zájemce naplánovaná prohlídka zrekonstruované hasičské zbrojnice.
Lenka Škařupová
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BÚŘOV GOLF KOMÁRNO
Vážení občané, dovolte mi pár vět k projektu golfového hřiště a samotného golfu ve
Vaší obci. Golf – olympijský sport v roce 2016 – sportovní odvětví, které u nás není tak
populární, jako většina jiných, ale jeho oblíbenost celosvětově stále stoupá.
Čest, úcta, přísná pravidla, férové
chování jsou charakteristickými znaky
tohoto sportu, jenž je na vrcholové úrovni
druhým
nejsložitějším
sportem
na
koordinaci těla na světě. Dnešní uspěchaná
doba přímo kontrastuje s filozofií tohoto
krásného sportu. Předsudky o finanční
nedostupnosti široké veřejnosti jsou již
zakořeněny v podvědomí společnosti a s tím
je spojen pohled na osoby hrající golf, byť
jen rekreačně. Kvalitních resortů je u nás
dostatek, avšak nízkorozpočtových hřišť,
které jsou pro začínající a rekreační hráče
finančně dostupné, těch je zatím nedostatek.
Tímto projektem bychom chtěli reagovat na poptávku trhu a oslovit širokou veřejnost
svou dostupností, nabídnout nejen sportovní vyžití, ale také místo, kde se budou rádi vracet
do příjemného prostředí v doprovodu celé rodiny. Samozřejmě, že naší prioritou bude
trénink mládeže a vytvoření kvalitních podmínek pro výchovu nových hráčů. Stavba nového
hřiště je časově a finančně náročná, budeme postupovat v několika fázích:
1. fáze – prvním krokem, se kterým jsme již začali, je vyčistění a zatravnění ploch, které
budou v budoucnu využívány. 6-ti jamkové, provizorní hřiště, které již pomalu
dostává svou podobu, je již ve zkušebním provozu, vyřízení potřebných
administrativních povolení a rekonstrukce potřebného zázemí.
2. fáze – druhou fází bude vytvoření vodních ploch a namodelování hřiště dle projektu,
výstavba zavlažovacího systému na používané plochy hřiště, kompletní revitalizace
všech pozemků, dostavba zázemí a tréninkových ploch
3. fáze – třetí fází bude výstavba a založení kvalitních jamkovišť. Dostavba potřebného
zázemí k provozu hřiště a finálový design jamek a okolí.
Jelikož neplánujeme hřiště nijak oplotit a tudíž bude volně přístupné, dovolte mi pár rad,
jak se na hřišti chovat a čeho se na hřišti vyvarovat.
• Předcházení úrazům – pokud se na hřišti hraje, nevstupujte zde, uposlechněte
rady hráčů, když Vás upozorní, že stojíte v nebezpečné zóně. V případě, že uslyšíte
hlasité křičení FÓR, skrčte se a zakryjte si hlavu.
• Předcházejte škodám – neparkujte a nevjíždějte nezbytně do okolí prostoru hřiště,
pokud však budete potřebovat projet, hráči počkají, aby se předešlo případným
škodám na majetku
• Chování na hřišti – chovejte se prosím tiše, v blízkosti hráčů se ve chvíli, kdy se
chystají zahrát ránu, nemluví, nepohybujeme a nefotíme – opačné chování
se považuje za velice neslušné a nedůstojné
• Poškození hřiště – nevjíždějte čímkoliv do prostoru hřiště, nevstupujte do prostor
jamkoviště (označeno vlaječkou), nepouštějte volně zvířata. Hřiště by mělo být po
Vaší návštěvě ve stejném, nebo lepším stavu. Ukliďte prosím odpadky, které
nejsou Vaše, opravte vyvrácené vlajky nebo kolíky.
•
Chovejte se slušně a civilizovaně, tím nám pomůžete vytvořit pravou atmosféru golfového
hřiště a sami tak můžete přispět ke kvalitnímu chodu hřiště. Případné rady a více informací
Vám rádi poskytneme na místě. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří nám jakkoliv
pomohou s realizací tohoto projektu.
Silvestr Mikulaštík, prezident Búřov golf clubu
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KRONIKY OBCE KOMÁRNO

Proč se říkalo Ovčáčíkovi „Od zvonka“
Podle zvonice, která stávala před
domem č.p. 9 (dnešní majitel V. Hruška,
původní majitel F. Ovčáčík) vedle sochy sv.
Jana Nepomuckého (z roku 1803).
Zvonice byla postavená v roce 1720. Je
dokonce zakreslena na mapě z I. Vojenského
mapování (označena jako výšková stavba).
V roce 1928 byla zvonice pro svoji zchátralost
rozebrána a zvon byl přemístěn do zvonice
nynějšího Požárního domu.
Socha sv. Jana Nepomuckého byla
v roce 1965 přemístěna do prostoru mezi
hřbitov a kapli.

Ladislav Pauk, knihovník

VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor dopravně - správní vyzývá držitele řidičských
průkazů k povinné výměně těchto dokladů:
•

řidičské průkazy vydané od 01. 01. 2001 do 30. 04. 2004 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit do 31. 12. 2013. Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské
průkazy pozbývají platnosti.

Vydat nový řidičský průkaz je možné do 20 ti dnů ode dne
podání žádosti, kdy tato výměna je bezplatná. Případně do
5 ti pracovních dnů ode dne podání žádosti po úhradě
správního poplatku 500,-Kč a to vždy v pondělí a středu
v době od 08.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00
hodin. Na případné dotazy Vám rádi odpovědí pracovníci
registru řidičů na tel. č. 573 501 963.
Při výměně ŘP žadatel předloží:
•
•
•
•

Žádost o vydání ŘP - obdržíte na pracovišti
s rozšířenou působností
platný doklad totožnosti
průkazovou fotografii
řidičský průkaz, který podléhá povinné výměně

obecního

úřadu

obce

Upozornění:
Doporučujeme výměnu řidičských průkazů příliš neodkládat, neboť s blížícím se
koncem stanoveného termínu lze na úřadech očekávat zvýšený počet zájemců
o výměnu.
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MUŽSTVO FK KOMÁRNO – OSÍČKO OBHÁJILO LOŇSKÉ DRUHÉ MÍSTO
Historicky nejúspěšnější sezónu v krátké fotbalové historii našeho klubu má za sebou
v letošním roce místní spolek FK Komárno – Osíčko. Tým před sezónou prošel těžkým
obdobím - po výměně vedení, kdy své pozice opustili dlouholetí funkcionáři J. Kuběja a J.
Sobek, kterým za jejich odvedenou práci děkujeme, se sestavil nový výkonný výbor, který měl
jako hlavní úkol udržet fotbal v naší obci na jisté úrovni. Po počátečních organizačních
problémech se však vše vrátilo do starých, zajetých kolejí a celý fotbalový klub, šlapal jako
dobře namazaný a výborně
fungující stroj.
V letošní skončené
sezóně naši hráči dokázali
vybojovat
v konkurenci
ostatních 14 týmů vynikající
2. místo a obhájili tak
postavení na konci sezóny
z minulého
roku.
V 28
soutěžních
zápasech
dokázalo místní FK 22x
zvítězit,
1x
remizovat
a pouze 5x odcházeli hráči
ze hřiště v roli poraženého.
Trenérské žezlo převzal po
I. Platkovi hrající trenér
Josef Šindelek, pod jehož
vedením vypadaly tréninky
i zápasy velmi dobře a diváci, i samotní hráči se jistě dobře bavili. V sezóně dokázali naši
hráči zatížit soupeřovo konto úctyhodnými 105 brankami a pouze 40 inkasovali a nasbírali
v konečném součtu 67 bodů. Nejlepším střelcem se stal útočník Dušan Klas s 18 brankami,
následovali kapitán Jaroslav Žejdlík s 17 zásahy a rovněž útočník Vladimír Fabián s 15 góly.
Po podzimu patřilo našim hráčům 4. místo a v konkurenci silných mužstev (Loukov,
Chvalčov, Ludslavice, Tučapy) by bylo pro mnohé jistě překvapením, kdyby naši hráči
dokázali v konečném zúčtování obsadit lepší pozici než právě zmiňovaní protivníci.
Ovšem naši hráči si na jarní část sezóny nachystali pro mnohé, nejen pro příznivce Komárna,
obrovské překvapení. V jarní části sezóny totiž naši hráči nejenže drželi krok s popředím
tabulky, ba naopak tabulkou se šplhali stále nahoru. Neskutečnou a historickou sérii třinácti
vítězství v řadě za sebou si hráči vybojovali vynikající umístění na druhé příčce.
V předposledním zápase, při derby v Loukově, mohl tým myslet na metu nejvyšší, to by však
musel na hřišti starého rivala uspět, to se však nepodařilo a tak postup do okresního přeboru
slaví právě FK Loukov.
Úspěšná sezóna našich fotbalistů byla po posledním domácím zápase řádně ukončena
tradičním opékáním selete, tenisovým turnajem a nezřízeným popíjením piva, avšak za
celoroční sportovní zážitky, které hráči sobě i fanouškům připravili, si to zcela zasloužili.
Poděkování
Výkonný výbor a hráči FK Komárna – Osíčka děkují všem fanouškům, příznivcům,
sponzorům a partnerům, za celoroční přízeň, kterou nám zachovali a těší se na vzájemnou
spolupráci i v následující sezóně, která začne za necelé 2. měsíce.
Pozvánka
Tímto zveme všechny občany, příznivce a sportovní nadšence na 3. ročník turnaje v malé
kopané – Komárno Open Cup 2012, který se uskuteční v sobotu 23. 6. 2012 od 9:00 hod. na
místním fotbalovém hřišti „Na Rybníčku“. Turnaje se zúčastní 20 mužstev, systém hry je 4+1,
poháry a věcné ceny pro nejlepší týmy, doprovodný program, bohaté občerstvení, grilované
specialilty. Srdečně zveme všechny věkové kategorie.

Bc. Jaromír Gadas
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NA KELČSKÉM JAVORNÍKU ZASE VYROSTE ROZHLEDNA
Veřejnou projektovou architektonickou soutěž na vypracování návrhu rozhledny
Kelčský Javorník vyhlásil koncem března letošního roku mikroregion Podhostýnsko
prostřednictvím svých webových stránek a také stránek České komory architektů. Nová
rozhledna na nejvyšším vrcholu Hostýnských vrchů má zvýšit celoroční turistickou
atraktivitu místa a nabídnout neobvyklý výhled do kraje. Má jít o výhradně vyhlídkovou věž
postavenou z přírodních materiálů – požadován je kov a dřevo, v menší míře kámen,
maximální výška rozhledny má dosahovat 35 metrů. Cena budoucí rozhledny by se měla
pohybovat kolem 7 mil. korun.
Stará dřevěná
rozhledna stávala na
vrcholku Kelčského
Javorníku před více
než 20 lety. Byla
založena
Spolkem
českých turistů a
Junákem.
Později
však
musela
být
z
bezpečnostních
důvodů stržena.
Do anonymní
jednokolové soutěže
uzavřené 11. 5. 2012
bylo
přihlášeno
celkem 56 návrhů. Z
nich porota v průběhu května vybrala sedm nejlepších, které postoupily do užšího výběru.
Porota pracovala ve složení: M. A. Svatopluk Sládeček, vedoucí brněnského
architektonického ateliéru New Work, Ing. arch. Ladislav Pastrnek, městský architekt
Bystřice pod Hostýnem, Ing. Jan Slanina, MVDr. Dana Walterová, sdružení přátel Kelčského
Javorníku, o. s., Ing. Antonín Stodůlka, starosta obce Chvalčov.
Porota hodnotila soutěžní projekty z hlediska ideové a výtvarné kvality, hospodárnosti
a finanční přiměřenosti a také vhodnosti a trvanlivosti použitých materiálů. První místo
nebylo uděleno, na druhém místě však skončily dva návrhy – projekt společnosti
MIMOSA architekti, s. r. o., (kvádr, čistě dřevěná konstrukce s vyhlídkovou plošinou tvaru
protáhlého obdélníku, s obvodovým pláštěm tvořeným různě nahuštěnými dřevěnými
deskami) a projekt Ing. Ondreje Balážika, Ing. arch. Marty Balážikové a Pavla Petrů, který
nakonec v nejužším výběru zvítězil (věžovitá, štíhlá, vzdušná stavba kruhového půdorysu
v kombinaci oceli a dřeva). Třetí místo obsadil návrh Ing. arch. Jana Březiny a Ing. arch.
Ondřeje Kafky (originální nápad s opláštěním konstrukce, které by sami návštěvníci
postupně tvořili navlékáním bukových špalíků, a periskop).
Co většinu porotců zaujalo na vítězném návrhu? Elegantní, jednoduchá konstrukce,
která jde vstříc přírodním tvarům a není v konfliktu s nedalekým objektem telekomunikační
věže, vhodnost a trvanlivost použitých materiálů (základní železobetonový blok, centrální
ocelový sloup s ocelovým vřetenovitým schodištěm s dřevěnými stupni), bezpečnost a požární
odolnost, snížené nároky na údržbu. Jste zvědavi, z čeho porota vybírala? Všechny projekty,
které byly do soutěže přihlášeny, má vyhlašovatel soutěže povinnost do tří měsíců od
ukončení vystavit. Soubor podaných návrhů je směsicí úžasných nápadů a skvělou přehlídkou
tvořivosti. O tom, kde si budou moci občané všechny návrhy na stavbu rozhledny Kelčský
Javorník prohlédnout, budeme včas informovat.
Zdroj: Zpravodaj Bystřice p. Host.
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RYCHLÉ INFORMACE
•
•
•

ve středu 27. 6. 2012 přijede paní Haluzová a bude pro občany provádět
pedikérské služby
pěstitelská pálenice „U Juhyně“ v Komárně děkuje všem zákazníkům za
projevenou přízeň v minulé sezóně a dovoluje si oznámit zahájení nové sezóny
od měsíce července (přesný termín zahájení nové sezóny bude upřesněn)
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