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Milí spoluobčané,
rok utekl jak voda v potoce a v každodenním shonu si člověk ani neuvědomuje, jak
rychle čas utíká. Přiznám se, že ten letící čas si sám uvědomím obvykle až v době, kdy se blíží
konec roku, kdy se blíží nejkrásnější svátky roku, kdy mají lidé k sobě snad blíž, než kdy
jindy, v době Vánoc. Právě teď je ta správná doba, abychom se na chvíli zastavili, zamysleli se
sami nad sebou, nad tím, co jsme prožili, co nás čeká, zavzpomínali i na ty, kteří mezi námi již
nejsou, ale zůstaly nám na ně krásné vzpomínky, abychom si všichni uvědomili, že přes
všechny potíže je život přece jen krásný.
V této složité době, plné zmatků, změn a nejasných vyhlídek a při plnění
každodenních povinností ale nesmíme zapomínat i na svá práva a to právo volby. Máme za
sebou volby, kdy jsme si vybrali, kdo bude řídit Zlínský kraj. Způsob rozhodování vedení
Zlínského kraje v oblasti investic, podpory dopravy, zdravotnictví a sociálních služeb, bude
velmi výrazně ovlivňovat náš život. Nyní nás ale čekají historicky první přímé volby
prezidenta ČR. Nenechme si ujít tuto příležitost k vyjádření názoru, kdo by měl stát v čele
našeho státu. Je sice pravda, že pravomoc prezidenta je omezená, přesto je velmi důležitým
článkem v naší zákonodárné moci.
Pokud se přeneseme do působnosti naší obce, ovlivňování veřejného života nekončí
pro nás jen volbami zastupitelů do vedení obce a vyšších krajských a státních orgánů. Úroveň,
kvalitu a náplň života v obci ovlivňuje každý z nás svými postoji, chováním a aktivitou
k veřejnému dění v obci. Nezůstávejme proto lhostejní a pasivní ke svému okolí a podle svých
možností přispějme k obohacení dění okolo nás. Rádi uvítáme každého, kdo se na nás obrátí
s dobrým nápadem nebo aktivitou něco kolem nás zlepšit, či nového zorganizovat.
Nebráníme se i vyslechnout a poučit se z kritických připomínek, protože i ty bývají dobrým
podnětem k nápravě a zlepšení.
Vážení spoluobčané, chtěl bych Vám všem popřát pro sváteční dny, které se blíží,
hlavně pohodu a klid ve svých domovech. Přeji Vám hodně štěstí a lásky a také pevné zdraví,
jako základ spokojeného života nejenom v novém roce 2013 ale i v letech dalších. Na závěr
Vás také zvu v pátek 28. 12. 2012 na koncert Vánoční hudby.

Milan Šindelek
starosta obce
Známé i neznámé, české ale i zahraniční koledy zazpívá
schola z Rajnochovic a Všechovic pod společným názvem:

„Christmas chorus“
Komárno, kaple sv. Cyrila a Metoděje
pátek 28. 12. 2012, 16:30 hod.
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Dění v obci 2012
Z důvodů ekonomické situace obce (kdy obec letos musela vyhradit finance
v obecním rozpočtu na poslední splátku na vodovod 224.000,- Kč a 100.000,- Kč na
víceúčelové hřiště), jsme se hlavně zaměřili na aktivity, u kterých byl předpoklad na získání
dotací.
Díky dotací jsme se mohli pustit do vybudování nových chodníků směrem na
Všechovice, opravit napojení místních komunikací a doplnit veřejné osvětlení. Dopadové
plochy na dětském hřišti byly podpořeny dotací z ministerstva místního rozvoje. Díky
podpory z Úřadu práce v rámci programu veřejně prospěšných prací se podařilo uzavřít
pracovní smlouvu na 7 měsíců se dvěma pracovníky na úklidové a údržbové práce veřejného
prostranství obce. Podmínky pro to byly letos zvlášť zpřísněné, protože tito pracovníci museli
před uzavření smluv odpracovat 2,5 měsíce zdarma v rámci Veřejné služby. Toto nesmyslné
nařízení o povinnosti bezplatného výkonu Veřejné služby v současné době již není povinné.
Kromě úklidu obce tito pracovníci prováděli další nezbytné práce. Dokončili
odvodnění dopadové plochy dětského hřiště, opravili 3 ks kanalizačních vpustí, opravili část
chodníku u plakátové plochy a provedli vybetonování vjezdu do hasičské zbrojnice, podíleli se
na přípravných pracech při opravě cesty k RD Blažkových aj. Velký kus práce odvedli při
úklidu lesa po těžbě v Mokráči a jinde v obci. Zde také patří poděkování panu Ondrouškovi za
pomoc obci při zemních výkopech.
Jak jsme Vás již informovali, v jarních měsících se podařilo po našem důrazném
naléhání na správce vodního toku Komárník, Povodí Moravy vyčistit dno potoku a zpevnit
kamenným záhozem levý břeh v úseku fotbalového hřiště. Za zmínku stojí, že se podařilo
vyjednat zrušení finanční spoluúčasti obce, tedy původní podmínky Povodí Moravy pro její
realizaci.

Vodovod a kanalizace
V letošním roce musela obec, jako provozovatel vodovodu
a kanalizace provést několik administrativních úkonů. Jelikož nám
končila povolení k odběru podzemních vod a nakládání s odpadními
vodami, požádali jsme o jejich prodloužení. Povolení k odběru
podzemní vody máme do roku 2017 a povolení k vypouštění odpadních
vod do roku 2015. Termín tohoto povolení je ze zákona a podmiňuje
vypouštění odpadních vod do vodních toků vybudováním čističky.
Touto problematikou se intenzivně zabýváme. Vybudování nové
kanalizace a čističky v obci je ovšem velmi finančně náročné, dotační tituly se zaměřují na
větší obce a takováto investice hrazená z rozpočtu obce je nemyslitelná. Dále jsme museli
požádat o navýšení odběru podzemní vody, což se bohužel projevilo v navýšení ceny vodného
na 20,- Kč/m3. V letošním roce bylo nutné dát do pořádku smluvní vztahy mezi obcí
a občany, kteří odebírají vodu z obecního vodovodu a jejich nemovitosti jsou napojeny na
obecní kanalizaci. Tyto smlouvy Vám byly rozeslány.
Chtěl bych Vás požádat, kdo ještě neodevzdal na obec po jednom výtisku podepsané
smlouvy, ať to prosím udělá co nejdříve. Z technických důvodů Vám nebyly rozeslány spolu se
smlouvami podmínky k odběru vody a k vypouštění odpadních vod. Tyto podmínky jsou
přílohou tohoto zpravodaje. Přiložte je prosím ke stávajícím smlouvám, protože tvoří její
nedílnou součást.
Milan Šindelek
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Oprava mostu a komunikací
Po letních dopravních komplikacích,
dopravní
uzávěrce
a
prožitých
nepříjemnostech, které přináší velká stavba,
můžeme plně
využívat
zrekonstruované
komunikace směrem na Všechovice.
Jak jsme Vás již informovali, tak
opravu hlavní cesty a mostu zajišťovalo
Ředitelství silnic Zlínského kraje. Obec se
finančně podílela na osazení nezbytných
obrubníků kolem této silnice, vybudování
nových chodníků a napojení místních
komunikací. Dále musela obec zajistit nové
kanalizační přípojky vedoucí do místní kanalizace a přeložení sloupů elektrického vedení
u budovy šaten sportovců. Na tuto akci byl vypracován projekt, který byl doplněn
o rekonstrukci rozvaděčů veřejného osvětlení, doplnění sítě veřejného osvětlení na hřbitově
a pořízení mobiliáře - 2 ks lavek a jednoho odpadkového koše.
Tento projekt s žádostí o dotaci byl podán na Státní zemědělský intervenční fond.
Celkové náklady obce činily 1.775.172,- Kč. Přislíbená dotace je v částce 1.286.999,- Kč.
Abychom mohli celou částku ufinancovat, obec uzavřela s Komerční bankou a.s. smlouvu na
krátkodobý úvěr v částce 1.000.000,- Kč. Po obdržení dotace bude úvěr splacen. Předpoklad
tedy je, že spoluúčast obce na této akci bude 488.173,- Kč. Výsledkem tohoto díla je zlepšení
vzhledu této části obce, a jistě přispěje k bezpečnosti silničního provozu.

Dětské hřiště
Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že obec
požádá v letošním roce Ministerstvo místního
rozvoje (MMR) o dotace na rekonstrukci
dopadových ploch dětského hřiště v areálu
fotbalového
hřiště.
Původní
podklad
dopadových ploch pod hracími prvky z dřevěné
štěpky byl poškozen hnilobou a držela se v něm
vlhkost. Došlo ke scelení dopadové plochy,
osazení bezpečnostními pryžovými obrubami
a novou dopadovou plochu tvoří štěrkový
kačírek. Toto řešení umožnilo provést
odvodnění hřiště. V rámci této akce byl
proveden ochranný nátěr dřevěných herních
prvků a vybudována zpevněná plocha ze zámkové dlažby pod lavečku. Celková cena za toto
dílo byla 112.568,- Kč, obec obdržela od MMR dotaci v částce 78.797,- Kč. Obec tedy
z rozpočtu za tyto práce uhradila 33.771,- Kč.
Všechny tyto realizované projekty jsou dalším kamínkem v mozaice celkového
konceptu zlepšování a zkrášlování naší obce. Navazují na nové víceúčelové hřiště a také na
současnou i dřívější snahu sportovců v úpravách a vylepšování fotbalového hřiště a okolí.
Nyní se můžeme zaměřit na další části obce a v této snaze pokračovat.
Milan Šindelek
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Kultura
Vážení spoluobčané, v krátkosti bych chtěla
připomenout kulturní události pořádané v posledním
čtvrtletí tohoto roku. V měsíci říjnu jsme uspořádali malé
setkání, abychom oficiálně přivítali naše nové malé občánky
do společnosti i do života. Jmenovitě mezi ně patřili: Sofie
Žejdlíková, Adriana Machačová, Tadeáš Jakeš, Mikuláš
Chrobák, Ondřej Indruch. Jsme moc rádi, že všichni rodiče
i děti mohli být přítomni slavnostnímu aktu a my jsme mohli
aspoň symbolicky prožívat toto nesmírné osobní štěstí spolu
s nimi.
V listopadu jsme opět uspořádali setkání našich
seniorů. Shlédli jsme umělecká vystoupení místních dětí,
videozáznam událostí z naší obce a opět vybrali nejhezčí
jablko. Letos bylo oceněno nejhezčí jablko ze zahrádky p.
Macháňové. Celé odpoledne nám zpříjemňoval hudební
doprovod v podání p. Porubové ze Zašové. Všechny Vás opět
zveme a těšíme se příště nashledanou. Díky myslivcům
mohli přítomní ochutnat i zvěřinu k výborné svíčkové, kterou připravila paní Kopišová.V
předvánoční čas jsme již tradičně rozsvítili vánoční strom. Jsme rádi, že jsme společně s
občany naší vesnice mohli vypustit lampion přání, povedl se nám uspořádat ohňostroj a naše
malé děti mohl opět navštívit Mikuláš společně s čerty i anděly. Příjemnou atmosféru nám
doplňoval teplý svařený nápoj, hudební doprovod děvčat Icelových a tou nejkrásnější tečkou
byla krásná bílá sněhová nadílka.
V závěru roku bychom Vás všechny chtěli pozvat na Vánoční koncert, který bude
uspořádán v naší kapli za hudebního doprovodu scholy Rajnochovic a Všechovic. Koncert se
bude konat v pátek 28. 12. 2012 v 16:30 hod. Těšíme se s Vámi se všemi nashledanou.
Blíží se vánoční svátky, opět se rozloučíme se starým rokem a přivítáme nový rok 2013,
a proto si přejme:
Hodně štěstí, neboť je krásné, hodně zdraví, neboť je vzácné,
hodně lásky, ať ji není málo a všechno další, co by za to stálo.
Veselé Vánoce chceme si přát, aby měl člověk člověka rád,
aby jeden druhému štěstí přál a i ten nový rok za to stál.

Seznam kulturních akcí v roce 2013
Datum
12. 1. 2013
10. 2. 2013
16. 2. 2013
24. 2. 2013
Duben 2013
Květen 2013
Červen 2013
Červenec 2013

Srpen 2013
Září 2013
Říjen 2013
Prosinec 2013

akce
Myslivecký ples
Vodění medvěda
Hasičský ples
Dětský karneval
Velikonoční zábava
Sv. Florián ve Všechovicích a sv. Hostýně
Turnaj v malé kopané
Hodová zábava
Fotbalový zápas Ženatí : Svobodní
Tenisový turnaj I. Část
Tenisový turnaj II. Část – finále
Komárenský krysák
Soutěž „O komárenského žabáka“
Setkání seniorů
Rozsvícení vánočního stromku s Mikulášem
Vánoční koncert

pořadatel
MS Komárno
SDH Komárno + FK Komárno - Osíčko
SDH Komárno
SDH Komárno
FK Komárno - Osíčko
SDH Komárno
FK Komárno - Osíčko
SDH Komárno
SOKOL Komárno
FK Komárno - Osíčko
FK Komárno - Osíčko
Sokol Komárno
SDH Komárno
Obecní úřad Komárno
Obecní úřad Komárno
Obecní úřad Komárno

Olga Oravová
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Golfové hřiště v Komárně má za sebou první rok provozu
Ten kdo by před lety řekl, že
v naší obci bude golfové hřiště, ten
by byl ostatními považován za
blázna.
Ovšem
díky
tvrdé
a houževnaté práci stavitele
Silvestra Mikuláštíka se nakonec
dílo podařilo a naše obec se může
pyšnit golfovým hřištěm. Golfové
hřiště šetrným způsobem značně
přispělo ke zlepšení rázu krajiny.
Na místě kde si v současné době
můžeme jít s přáteli zahrát golf
a
odpočinout
od
dnešního
uspěchaného světa, bývala dříve
nevzhledná a neprostupná džungle.
První sezónu provozu golfového hřiště v Komárně si mohli návštěvníci užít již od
konce května. Z počátku bylo hřiště „hodně valašské“, ale postupem času se obraz hřiště mění
stále k lepšímu. Předností golfového hřiště v Komárně je jeho velká variabilita a především
prostor, na kterém se dá dobře a hlavně levně zahrát tento krásný sport.
Letos si mohli návštěvníci zahrát tento krásný sport na 6 jamkovém hřišti,
v následujících letech přibudou další 3 jamky a tak se můžeme těšit na 9 jamkové hřiště.
Návštěvníci mohou využít služeb na recepci, kde
si můžou zapůjčit vybavení a zakoupit vstup na hřiště
popřípadě nakoupit nezbytné golfové doplňky.
Vyzkoušet švihy a zatrénovat si mohou také na cvičné
louce, tzv. driving range. Ceny jsou v porovnání s jinými
hřišti vskutku lidové. Vstup na 6 jamek je prozatím
zdarma, při zakoupení score karty zaplatíte pouhých 50
Kč, za zapůjčení holí 100 Kč.
V letošním roce se na hřišti v Komárně konalo
více než 10 turnajů, především pak finále o mistra Búřov
golf clubu, finále Mistrovství jamkovky a různé turnaje
pro širokou veřejnost.
V současné době probíhá rozsáhlá rekonstrukce
budovy bývalé mateřské školky, kde se buduje klubovna
golfového klubu. V budově vznikne nové sociální
zařízení, sprchy, sauna, obchod s golfovým vybavením
a hlavně klubovna s golfovým simulátorem.
Už nyní se můžeme těšit na začátek příští golfové sezóny, která začne hned, jakmile
nadobro zmizí z greenů sněhová pokrývka.
Bc. Jaromír Gadas

FK Komárno - Osíčko přezimuje na krásném 3. místě
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Okresní
fotbalová
soutěž
ukrojila
ze
svého
celku
svoji
první
část
a je proto čas na malé zhodnocení skončené půlsezóny. První poločas mistrovské sezóny 2012/2013
dopadl pro místní fotbalový celek možná až nad očekávání. Mužstvo FK Komárno – Osíčko se bude 4
měsíce „vyhřívat“ na fantastickém 3. místě tabulky a tak plány, které si stanovilo vedení klubu, být do
šestého místa po podzimní části, tak v konfrontaci s minimálně 8 kvalitními celky vyšly více než na
výbornou.
Z 15 podzimních utkání dokázali naši hráči nasbírat úctyhodných 37 bodů za 12 výher, 1 remízu
a 2 prohrané zápasy. Především začátek podzimu se FK Komárnu-Osíčku příliš nepovedl, to když ze 4
úvodních utkání získal pouhé 4 body. Po tomto svízelném začátku však naši hráči nabrali neskutečnou
formu a poté dokázali 11x v řadě odejít ze hřiště jako vítěz.
V 15 podzimních zápasech dokázalo naše mužstvo
zatížit konta soupeřů 50 brankami a polovinu, čili 25
inkasovalo. Nejvyšší výhru si mužstvo FK Komárno Osíčko odvezlo z Pravčic, kde zvítězilo 1:8. Nejlepší
zápasy podzimu, které fanoušci Komárna mohli vidět, tak
byly sehrány na domácí půdě a to proti silným mužstvům
Chvalčova (výhra 5:4) a hlavně proti sousedům
z Rajnochovic, které jsme dokázali vůbec poprvé
v samostatné historii Komárna porazit 2:1. Zodpovědný
kolektivní výkon, bojovnost a také útočné pojetí hry, bylo
přesně to, co na podzim zdobilo hru Komárna. Nejlepším
podzimním střelcem je Marek Hošťálek, který si ve 14
zápasech připsal 14 branek a drží skvělou bilanci gólu na
zápas. Další pozoruhodností, kterou se můžou hráči
Komárna pyšnit, je více než roční neporazitelnost na
domácí půdě - ze hřiště „Na Rybníčku“ se tak stala
doslova nedobytná tvrz a i mnoho silných soupeřů si zde
vylámalo zuby.
V rámci oslav založení 40. let Sokolu Komárno, jehož zakladatelé byli bývalí fotbalisté
a funkcionáři se v měsíci červenci uskutečnila skromná oslava založení. V rámci oslav založení jsme na
hřiště „Na Rybníček“ pozvali k přátelskému utkání a posezení „staré pány“ z Rajnochovic,
Nyní nastal čas zimní přípravy, hráči se musí udržovat v dobré fyzické kondici, k tomu budou
určeny páteční výběhy a společné tréninky. Tak jako v minulých letech, tak i na začátku března příštího
roku vyrazí naše mužstvo na soustředění do Valašské Bystřice na horskou chatu Búřov, kde se budou
hráči 4 dny fyzicky zocelovat, ale i patřičně utužovat kolektiv. Velmi důležitou součástí zimní přípravy
budou také přátelské zápasy, kterých chce tým sehrát co možná nejvíce.
A jaké akce nás čekají v roce 2013? V brzké době se chce náš spolek spolupodílet na přípravě
kluziště na místním víceúčelovém hřišti. V měsíci březnu se bude konat výše zmíněné soustředění a na
plno se rozběhne jarní část sezóny 2012/2013. V dubnu bychom chtěli uspořádat „Aprílovou zábavu“.
Červen bude zasvěcen konci sezóny a dalšímu ročníku turnaje v malé kopané „Komárno Open Cup
2013“. Na pouť bychom chtěli uskutečnit tradiční fotbalové utkání mezi ženatými a svobodnými,
rovněž bychom chtěli v některém z letních měsíců uspořádat tenisový turnaj pro širokou veřejnost.
Kompletní seznam akcí, novinky, fotogalerie a informace jsou k dispozici na webu www.fkkomarno.cz
Děkujeme všem fanouškům, sponzorům a partnerům, za přízeň, kterou nám zachovali
a pevně doufáme, že nás budou podporovat a fandit nám i nadále v následujícím kalendářním roce
2013.
Bc. Jaromír Gadas

Odpadové hospodářství
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Na úvod tohoto příspěvku děkuji všem, kteří se
k odpadovému hospodářství stavějí odpovědně a snaží se odpad
třídit.
Tříděním odpadu nejenže přispíváme k životnímu
prostředí, pořádku kolem obce, ale také tím snižujeme náklady na
likvidaci odpadů.
Na základě změn v zákoně o odpadech obec Komárno
vydala novou závaznou vyhlášku č. 1/2012 O místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání
a odstraňování komunálních odpadů s platností od 1. 1. 2013. Pro vás občany nejsou změny
ve vyhlášce zásadní. Změny jsou jen v části o osvobození od poplatků. Obecní zastupitelstvo
rozhodlo (přes zákonnou možnost navýšení poplatků), že poplatek za likvidaci komunálního
odpadu zůstává na 350,- Kč na občana, i když skutečné náklady na svoz popelnic byly za rok
2011 cca 405,- Kč na osobu. Tento finanční rozdíl bude tedy hrazen z rozpočtu obce. Celý text
vyhlášky je vyvěšen na úřední desce, nebo k nahlédnutí na OÚ.
Způsoby likvidace odpadů v Komárně:
• tříděný odpad - plasty, sklo a papír – kontejnery na tříděný odpad za „Palátovým“
• komunální odpad z domácností do popelnic – svoz každý pátek lichého týdne
• sběr nebezpečného odpadu se provádí 2x ročně
• objemný odpad – kontejner na návsi v měsíci dubnu
• sběr veškerého elektro-odpadu 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 – uskladnění na dvou místech označených
tabulemi v prostorech za protipožární nádrží
Milan Šindelek

Honební společenství Komárno - Osíčko
Krátká úvaha a zároveň ohlédnutí o tom, jak dále v pro mnohé občany nepříliš atraktivní
činnosti myslivosti – výkon práva myslivosti. Pravda je, že se tomuto krásnému koníčku (zajímat se o
život v přírodě) věnuje poměrně úzká skupina našich občanů, která je začleněna již 20 let do MS
Javorník Osíčko a to má v pronájmu honitbu od honebního společenstva Osíčko(výměna asi 670 ha).
Pro nezasvěcené – ze zákona je stanovená nejnižší výměra pro uznání honitby 500 ha.
Jelikož ani obec Osíčko, natož Komárno tuto podmínku nesplňovaly, došlo v roce 1993 při
tvorbě hranic stávající honitby k přiznání honitby honebnímu společenstvu Osíčko, protože měli více
hektarů. Pozemky majitelů obce Komárno (přibližně 335 ha) okresní úřad Kroměříž přičlenil
k pozemkům Obce Osíčko. Stávající hranice musela být dohodnuta se sousedními honitbami –
Kunovice a Všechovice.
Na nedávném zasedání Valné hromady Osíčko byl opět vznesen požadavek MS Osíčko o
pronájem na dalších 10 let- valná hromada jej odsouhlasila, cena nájmu činí 5,- Kč za 1ha. Je jen
škoda, že o toto dění je hlavně u mladých lidí malý zájem. Hraje v tom roli hlavně ztráta povědomí
majetkového
vlastnictví
pozemků
a
těch,
kteří
si
pamatují
dobu
starat
se
o své statky ve všech souvislostech, jelikož to byl většinou prostředek k obstarání živobytí celých rodů,
je velmi málo.
Pro obeznámení, jak funguje struktura Honebního společenstva Osíčko. Toto řídí honební
výbor: Starosta honebního výboru Janda Alois ml.- Osíčko, člen výboru Vičar Libor – Osíčko, Smolka
Václav – starosta obce Osíčko, člen výboru Mašlaň Ladislav – Komárno, pokladník honebního
společenstva Matyska Antonín – Komárno, Šindelek Milan- starosta obce Komárno.
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Činnost myslivců v Komárně se
datuje od 19. století, jíž za první republiky ji
tehdejší nájemci provozovali na pozemcích
katastru obce Komárno. K velké změně došlo
v roce 1953, kdy vstoupil v platnost již
zmiňovaný nový zákon, který stanovil výměru
honitby min. 500 ha. Jelikož ani Komárno ani
Podhradní Lhota tyto podmínky nesplňovali,
došlo k dohodě, kdy se tyto obce pro naplnění
dané podmínky spojily a tak vzniklo MS
Komárno-Podhradní Lhota. V tomto období
byla stanovena hranice mezi honitbou
Komárno, P.Lhota a Kunovice.
Podle vyprávění těch, kteří vyjednávali dosavadní pozice zmiňované hranice, bylo zapotřebí
velké diplomacie a i mnoha ústupků z obou stran. Chtěl bych zmínit některé, kteří stáli u počátků
z naší obce: Hrstka Břetislav, Pauk Štěpán, Hanke Josef, Šenovský Metoděj. Později se do práce
zapojovali Mašlaň Josef st., Zahradil Josef, Chropúvka Jan, Šindelek František, Hrstka Zdeněk. Od
roku 1993, kdy přichází novodobé ustanovení honebního společenstva Osíčko-Komárno, je stávající
stav myslivců Komárna poněkud přestárlý: Ing. Koláček Karel 70 let, Šindelek Josef 70 let, Šindelek
Pavel 60 let, Mašlaň Ladislav 66 let. Z těch mladších Kuběja Tomáš, Matyska Antonín, Šindelek
Rostislav.
Zde se naskýtá možnost z řad občanů, kteří by měli o provozování tohoto sice náročného, ale
překrásného koníčka zájem - po splnění daných podmínek.
Až potud by se zdálo vše v pořádku. Ale to někdy klame. Poněvadž v dnešní době byznysu jsou
různé zájmové skupiny či jednotlivci, kteří se snaží z tohoto koníčka založit byznys. Proto jsou v naší
oblasti snahy ze strany našich sousedů z Kunovic, kteří se svou, troufám si říct chamtivosti či
rozpínavostí, vrátit hranici honitby do původních katastrálních hranic obcí, přestože zákon zatím
upřednostňuje vlastnické právo pronájmu pozemků k výkonu práva myslivosti. Proto se jeví
skutečnost odkupu pozemků od občanů z Komárna za účelem změnit vlastníka ve prospěch obce
Kunovice. Tím dosáhnout okleštění stávající honitby o odkoupené pozemky občanů Komárna na
katastrálním území Kunovic.
Dle našeho názoru to jsou sobecké zájmy, které by zcela určitě narušily prozatím výborné
vztahy mezi myslivci Komárna a Kunovic. Lze jen doufat, že se situace vyvine tak, aby zvítězil zdravý
rozum a aby tak jak dnešní generaci zanechali zmiňované dědictví jmenovaní předchůdci i generace
dnešní našim následovníkům a my věříme, že se v budoucnu najdou další, kteří budou chtít pokračovat
v jejich a našich šlépějích.
Za myslivce z Komárna
Josef Šindelek st.

Rychlé informace
•
•
•
•
•
•

MUDr. Hradilová nebude ordinovat v Komárně dne 27. 12. 2012
Poštovní schránka byla přestěhována od budovy bývalé Jednoty ke vchodu do
Obecního úřadu. Výběr poštovních zásilek se provádí v pracovní dny ve 14:30 hod.
V pátek 28. 12. 2012 v 16:30 Vás srdečně zveme na 1. vánoční koncert do místní kaple
– přijďte si obohatit sváteční atmosféru při poslechu vánočních písní
Obecní zastupitelstvo schválilo žádost sportovců o zapůjčení místnosti v I. patře
budovy OÚ na hraní stolního tenisu. Zájemci o tento sport se mohou hlásit u pana
Vojtěcha Nováka a Ivo Hermana, kteří jim podají bližší informace.
Úřad práce v Bystřici pod Hostýnem oznamuje, že 31. 12. 2012 budou všechna
pracoviště uzavřena. Veškeré záležitosti roku 2012 je tedy nutno vyřídit do pátku 28.
12. 2012.
informace o týdeníku 5+2 dny, který je každý čtvrtek zdarma k odběru na chodbě OÚ
Na přípravě zpravodaje spolupracoval Bc. Jaromír Gadas a Lenka Škařupová
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