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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ
Poslední svíce na adventním věnci je zapálena a čas odkrajuje z roku 2014
poslední dny. Kromě těšení se na Vánoční
ánoční svátky, nastává čas hodnocení, ale také
období plánování a příprav na rok 2015 a léta následující.
Máme za sebou podzimní komunální volby a já využívám této příležitosti
v úvodním slovu zpravodaje k poděkování za důvěru, kterou jste svými hlasy dali
nově zvoleným zastupitelům. Této podpory si velmi vážím
vážím i já osobně. Činnost
v obecním zastupitelstvu je odpovědná práce, která přímo ovlivňuje podmínky života
v obci. Jsem přesvědčen, že si toto zastupitelé uvědomují a budou každý svým dílem
přispívat k rozvoji naší obce. Budeme také velmi rádi za všechny Vaše náměty a
nápady, které mohou být impulzem ke zlepšení životních podmínek v naší vesnici.
Při těchto slovech nemohu zapomenout na členy obecního zastupitelstva, kteří
pracovali v minulém volebním období. Za jejich práci jim patří poděkování. Dík také
patří zaměstnancům obce a všem, kteří jakoukoli formou přispívají ke zvelebení naší
obce.
Přijměte ze srdce mé přání klidného a přitom radostného prožití vánočních
svátků. Dnů naplněných odpočinkem a vánoční pohodou. Do nového roku vykročte
zdárně, ať Vás v něm provází zdraví a štěstí.
=Milan Šindelek,
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
neděle 28. 12. 2014, v 19:00 hod.
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SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOMÁRNA NA VOLEBNÍ OBDOBÍ
2014 - 2018
Starosta obce:
Místostarosta obce:
Zastupitelé:

DĚNÍ V

Milan Šindelek
Jaroslav Vaculík
Olga Oravová
Ivana Šindelková
Jiří Škařupa
Petr Halfar
Jaroslav Žejdlík

OBCI

Již několik let se daří získávat mzdové finanční prostředky z úřadu práce na
zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných v rámci projektu veřejně prospěšných
prací. Od 1. 4. 2014 nastoupilo 5 pracovníků na obec na údržbu veřejných
prostranství. (Martin Fargač, Martin Šnajdr, Pavel Halfar, Anežka Sucháčková
a Bohumila Indruchová).
Kromě pravidelné údržby a úklidu obce tito zaměstnanci pracovali v obecním
lese, vyžínali trávu kolem malých sazenic, ošetřovali stromky proti okusu v Mokráči
a Remízku pod splavem Petrážka. Bylo vysazeno 1.000 ks smrku, 1.500 ks dubu, 750
ks buku a 500 ks olše. Kolem těchto nových porostů obecní zaměstnanci postavili
oplocenky na ochranu rostlin proti okusu lesní zvěře. Svépomocí byla vybudována
zděná přípojka elektřiny k napájení čerpací stanice posilového vrtu obecního
vodovodu. Dále zaměstnanci vyrobili 6 ks nových stolů do KD, prováděli opravy
místních komunikací a chodníků, podíleli se na instalaci nových věžních hodin na
hasičské zbrojnici, opravili odvodnění kanalizační vpusti a přilehlý chodník na
hřbitově. Byla vybudována nová podzemní přípojka elektřiny do budovy bývalé
mateřské školy, nové odvodnění fotbalového hřiště (zde patří poděkování panu
Josefu Ondrouškovi za pomoc při výkopových pracích) aj. V současné době mají
uzavřenou pracovní smlouvu do 31. 3. 2015 na obci 3 pracovníci v rámci VPP.

Koncem listopadu ukončil na obci roční pracovní praxi Bc. Jaromír Gadas,
kterou vykonával v rámci projektu ESF v ČR. Náplní práce byla administrativní
činnost na úřadě, údržba a správa webových stránek, správa víceúčelového hřiště
a pomoc správci vodovodu. Mzdové náklady na tuto praxi byly hrazeny plně
z evropských fondů a státního rozpočtu bez spoluúčasti obce. Základním cílem této
praxe bylo získání potřebných zkušeností, pracovních návyků a odborné praxe ve
veřejné správě.
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OPRAVA KOMUNIKACÍ
V jarních měsících letošního roku byla zahájena dlouho připravovaná oprava silnice
II/150 v úseku Komárno – Osíčko. Investorem samotné opravy hlavní silnice a mostů byl
Zlínský kraj prostřednictvím Ředitelství silnic zlínského kraje. V souvislosti s touto stavbou
obec
bec zajišťovala opravy místních komunikací, které se napojují na hlavní silnici, dále
výstavbu parkoviště u hřbitova a financovala nové chodníky. Rozpočet na stavební práce,
které zajišťovala obec, byl dle rozpočtu k projektové dokumentaci ve výši 2.044.016,-Kč.
2.044.01
Na
začátku roku proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. Vítězem byla firma
SWIETELSKI stavební s. r. o, která nabídla cenu 1.561.258,-Kč.
1.561.258,
Abychom mohli zabezpečit
financování
celé
stavby,
intenzivně jsme hledali možnosti
na získání dotací. V tomto období
byly dotační možnosti a podmínky
k nim
velmi
omezené.
Na
chodníky v celém úseku obce jsme
podali žádost o dotaci na Státní
fond dopravní infrastruktury a na
parkoviště u hřbitova na Zlínský
kraj. S dotací podanou na Státní
fond dopravní infrastruktury
truktury jsme
bohužel neuspěli. Dotaci jsme
získali jen na parkoviště u hřbitova z rozpočtu Zlínského kraje v rámci Programu obnovy
vesnic ve výši 192.000,- Kč.
Stavební práce na opravách komunikací postupovaly od hřbitova směrem k obci. Byly
zhotoveny novéé chodníky, částečně se některé úseky jen předláždily, byla vybudována nová
autobusová zálivka, parkoviště a opraveny místní komunikace (nový asfaltový koberec byl
položen u kaple, zbrojnice, napojení místní komunikace u Palátového, u budovy bývalé
mateřskéé školky, kulturního domu a drobné sjezdy k rodinným domům). K odvodnění silnice
byly v silnici osazeny nové kanalizační vpusti. Během stavby bylo dohodnuto s firmou
SWIETELSKI stavební s. r. o, že opravy chodníků budou ukončeny na mostě přes mlýnský
náhon
n u hasičské zbrojnice. Chodníky od zbrojnice směrem do středu obce byly pracovníky
obce jen předlážděny.
Toto rozhodnutí bylo přijato zejména
z finančních důvodů. Dokončení oprav
chodníků je tedy plánováno na rok 2015,
s tím, že opět budeme hledat finance
finan na
tuto
stavbu
z dotací.
Momentálně
zjišťujeme dotační možnosti a připravujeme
nové žádosti o dotaci.
Provedené stavební práce byly
vyčísleny dle Smlouvy o dílo na částku
1.025.475,32 Kč. Nad rámec Smlouvy o dílo
byly ze strany obce uhrazeny práce, které
kter
nebyly součástí projektu a vyplynuly z potřeb stavby. Jedná se o nové silniční obruby u
místních komunikací v majetku obce v částce 80.239,44 Kč, chodník u odbočky na
Všechovice v částce 48.973,06 Kč a navýšení asfaltované plochy nad rámec projektu v částce
155.611,66 Kč.
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POOHLÉDNUTÍ A ZAMYŠLENÍ
V této uspěchané době, kdy nás neustále něco žene kupředu, nám nezbývá čas
na poohlédnutí po historii naší obce, krásách našeho okolí a vůbec jak společně
prožíváme naše životy. Přiznám se, že i já jsem se začal více zajímat o tyto
záležitosti až v průběhu výkonu funkce starosty. Pravděpodobně proto, že se mi
dostalo té příležitosti vniknout do obecních záležitostí a vnímat jejich souvislosti
jinak, než ti, kteří tuto příležitost nemají.
V historii Komárna je významné, (s ohledem na velikost katastru a počet
obyvatel - patří mezi menší obce) že si vždy dokázalo udržet svoji samostatnost a
nebylo „přiřazeno“ k nějaké větší obci. Komařáci si v dobrých i horších dobách
dokázali rozhodovat o svých záležitostech sami. A to je dle mého názoru dobře.
V naší obci byla spoustu věcí vykonána a vybudována za vydatného přispění mnoha
našich občanů a podle mne se nemáme za co stydět.
To platí také o novodobé historii obce, kterou jsme si v listopadu připomněli
výročím 25 let od nastolení nové cesty k demokratické společnosti a zároveň
k vlastní novodobé samostatnosti obce.
Myslím, že v celém tomto období (za působení starosty Miroslava Smolky i
starostky Karly Komžákové), byl kladen důraz ze strany obce na údržbu a
zvelebování veřejného prostranství, zeleně a péči o obecní majetek. K velkému
pokroku v činnosti a zlepšení zázemí došlo také u místních spolků, za což patří velké
uznání všem, kteří se o to zasloužili. Daří se udržovat a rozvíjet společenský a
kulturní život v obci. Z těchto a dalších aktivit, které by si zasloužily připomenutí,
musím vyzdvihnout největší investice v obci za posledních 25 let, a to je vybudování
obecního vodovodu, rozvodu plynu po obci a také stavba víceúčelového hřiště.
Těmito investicemi do základních infrastruktur jsme dosáhli standardní úrovně
obcí v našem okolí. Nyní si mnozí z nás nedovedou představit chod domácností bez
obecního vodovodu a plynu. Na poměry tak malé obce, jako je Komárno, byly
náklady k těmto dvěma projektům přesahující 20 mil. Kč mimořádné, nicméně pro
další rozvoj a zkvalitnění života v obci byly potřebné a nutné. S některými názory,
že zadlužení obecní pokladny z vodovodu a plynu bylo nadměrně vysoké a finančně
nehospodárné, nelze jednoznačně souhlasit.
V celkovém výsledku je třeba konstatovat, že finanční zátěž úvěrů (po
celkovém vyúčtování a prodeji hlavního řádu plynovodu za 1 mil. Kč) při rozložení
splátek až na 12let, neohrozila chod a financování obce.
Odpovědné a rozumné hospodaření obce je základním cílem i současných
zastupitelů a zejména další investice jsou podmíněny mimo jiné i od získání financí
z evropských dotačních fondů. Pevně věřím, že navážeme na práci našich
předchůdců a naše činnost bude přínosem pro obec.
=Milan Šindelek=
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PLÁNOVANÉ INVESTICE NA ROK 2015
•

Dokončení oprav chodníků

V případě získání dotací:
•
•
•
•

zateplení budovy obecního úřadu
úřad
zateplení budovy bývalé mateřské školky
projektová příprava napojení posilového vrtu na vodovod
nový územní plán

PAMÁTNÁ LIPOVÁ ALEJ
V letošním roce jsme opět požádali Ministerstvo
nisterstvo životního prostředí o finanční
podporu na odborné ošetření stromů lipové aleje. S žádostí o dotaci jsme uspěli a
v srpnu odborná firma provedla ošetřující řezy větví a dále instalovala bezpečnostní
bezpečnost
vazby na 5 stromech. Byla pokácena jedna
jedn lípa, která byla ve velmi špatném stavu.
Zároveň byly vysazeny 3 nové lípy. Toto odborné ošetření lip bylo vyčísleno na
118.319,- Kč a bylo plně financováno z dotace MZŽP,
P, bez finančních nákladů obce.

ODPADY
V říjnu tohoto roku se podařilo zdárně
dokončit a zúřadovat dotační akci „Nakládání
s bioodpady v obcích Komárno a Osíčko“ V rámci
tohoto společného projektu s obcí Osíčko byl dodán
ke každému rodinnému domu plastový kompostér o
objemu 900litrů. V rámci dotačního
tačního projektu byly
pořízeny také 4 ks drtičů větví (2 ks Komárno a 2 ks
Osíčko), které jsou k dispozici k zapůjčení pro
potřeby občanů. Do Komárna byly pořízeny dále 2 ks
kompostérů o objemu 2.000 litrů (umístněné na
hřbitově a u OÚ) a kompostovací silo
sil určené na
biologickou likvidaci trávy z fotbalového hřiště.
Celkové náklady (včetně kompostérů do Osíčka)
činily 945.095,-Kč. Z této částky byly náklady obce
obc
Komárna ve výši 46.138,- Kč, náklady obce Osíčka
činily 63.015,-Kč. Dotace z operačního programu
programu životního prostředí činila 835.942,835.942, Kč.
Pořízení těchto kompostérů je třeba brát jako jeden z kroků,
ků, které nás čekají
v budoucnu,, jak lépe a kvalitněji likvidovat a třídit odpady. Kromě již zavedených způsobů
likvidace a třídění plastu, skla, papíru, elektroodpadu,
elektroodpadu, nebezpečných látek, sběru kovového
odpadu, nyní kompostování bioodpadu v kompostérech nás čekají další opatření s cílem jak
komunální odpad z domácností minimalizovat a tím šetřit životní prostředí.
Opět bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří
k
v roce 2014
třídili odpad do připravených kontejnerů a využívali vyhrazených míst
k ukládání biologického odpadu. Odpovědný přístup k třídění
jakýchkoli odpadů pomáhá nejen přírodě, ale také našim peněženkám.
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KNIHOVNA
Naše knihovna patří do sítě veřejných knihoven Zlínského
kraje, kterých je 398. Tyto knihovny registrují 15,2 % obyvatel
kraje (28 % z celkového počtu tvoří děti a mládež). Jak to
vypadá u nás je zřejmé z některých vybraných statistických
údajů za rok 2014.
áme zaregistrováno 53 čtenářů
čte
(17,4 % z počtu
• máme
• obyvatel obce) a z toho je 13 čtenářů z řad mládeže do 15 let,
• v knihovně máme je 1939 knih, z toho je 280 knih zapůjčeno Knihovnou Kroměřížska,
které jsou 3x ročně obměňovány. Jde o beletrii i naučnou literaturu pro
pr dospělé,
mládež i ty nejmenší,
• v letošním roce bylo Obecním úřadem zakoupeno 37 knih v hodnotě 3 000 Kč,
• knihovnu
nihovnu navštívilo 396 čtenářů,
čtená kteří si zapůjčili 698 knih,
• počet
očet svazků na 1 obyvatele 6,4 (krajský průměr z roku 2013 4,3),
• internet v knihovně využilo 51 návštěvníků.
V porovnání s loňským rokem došlo k mírnému poklesu návštěvnosti knihovny, což se
také projevilo ve snížení počtu výpůjček. Jak na tom jsme v porovnání s ostatními
knihovnami Podhostynského mikroregionu se bohužel
bohužel dovíme až někdy v polovině roku
2015, kdy bude zveřejněno statistické vyhodnocení činnosti knihoven.
Více podrobností o knihovně, o složení knihovního
knihovního fondu vč. seznamu všech knih a mnoho
dalšího najdete na webu knihovny - http://www.knihovnakomarno.webk.cz/.
http://www.knihovnakomarno.webk.cz/
=Ladislav
Ladislav Pauk, knihovník=
knihovník
KULTURA
Vážení spoluobčané,
v krátkosti si připomeneme proběhlé akce druhé poloviny roku. V červenci jsme
tradiční hody zahájili
mši svatou před místní kaplí. Dopolední posezení
s občerstvením a doprovodem dechové hudby z Valašského Meziříčí pro nepřízeň počasí
proběhlo v kulturním domě. Počasí se umoudřilo a večerní hodová zábava se mohla již konat
pod širým nebem.
V listopadu jsme uspořádali
uspořá
tradiční
setkání seniorů. Program oživilo vystoupení dětí,
shlédli jsme dokument o výstavbě nádrží v
ČEPRU Loukov. Bylo
lo opět vybráno nejhezčí
jablko a to ze zahrádky pana Františka Škařupy,
mohli jsme i ochutnat vzorky jablečných moštů.
Celé odpoledne nám k poslechu, ale i tanci hráli
podhostýnští heligonkáři.
Zimní atmosféru opět bez sněhové
nadílky, jsme i letos započali rozsvícením
Vánočního stromu. Děti při této příležitosti navštívil Sv.. Mikuláš v doprovodu andělů a čertů.
Vánoční atmosféru všem přítomným navodilo hudební vystoupení a krásný ohňostroj, za
který patří dík drobným sponzorům z naší obce. Ovšem tím nejhezčím bylo, když jste si sami
zanotovali vánoční koledy.

V letošním roce jsme velmi rádi slavnostně
slavnostn přivítali
ivítali 6 našich nových občánků
Komárna. Byli to Simona Matušů,
Matuš Vojtěch Rohan, Roman Pitřík,
řík, Marek Trlifaj, Vít
Truszkowski a Štěpán Malík.
Dne 28. 12. 2014 v 19:00 hod. Vás všechny zveme do místní kaple na vánoční koncert
za hudebního doprovodu scholy z Rajnochovic a Všechovic.
Přeji Vám do dalšího nového roku to, co člověk nejvíc potřebuje - ZDRAVÍ, to co
člověk stále hledá - ŠTĚSTÍ a to,
to bez čeho nelze žít – LÁSKU.
=Olga Oravová, kulturní výbor=
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SDH KOMÁRNO
Činnost sboru dobrovolných hasičů v Komárně byla v druhé
polovině roku stejně pestrá a rozmanitá jako v první. Pojďme proto zpět
po stopách činností a akcí, které SDH Komárno za druhou polovinu roku
vykonal
Tradiční červencové oslavy svátku Cyrila a Metoděje, které stejně jako
v minulých letech měli v kompetenci
mpetenci místní hasiči, se neobešly bez komplikací. Přípravy,
které hasiči započali již o den dříve, zkomplikovalo nepředvídatelné počasí. Stany, které byly
připraveny pro případnou nepřízeň počasí, zničil silný vítr, který se obcí přes noc prohnal.
Ani rozmary
zmary počasí však oslavy hodů nepřekazila. Dopolední koncert proběhl v kulturním
domě, večerní hodová zábava pak pod širým nebem.
Komárenští hasiči podnikli ve spolupráci s obcí rovněž jednu velkou investiční akci.
Z dotačního titulu získali 61.768,-Kč na instalaci věžních hodin, nátěr střechy
a vrat na hasičské zbrojnici. Součástí akce bylo také pořízení velkokapacitního stanu a s ks
jídelních stolů jako dovybavení klubovny na hasičské zbrojnici. Při instalaci hodin se zjistilo,
že mechanické uchycení zvonu ve zvonici a zvon samotný je ve špatném stavu. Je proto nutné
jej v brzké době vyměnit za nový. Občané i zbrojnice samotná by si nový zvon zasloužili.
Naši hasiči nejsou jen dobří pořadatelé a organizátoři, ale také bojovníci, kteří se umí
porvat o dobré umístění na hasičských soutěžích. O tom jsme se mohli přesvědčit hned ve
třech případech. Na konci srpna vybojovali naši hasiči 2. místo na pohárové soutěži „o pohár
Kozáry“ v Policích. O týden později si z Choryně přivezli pohár za první místo a v domácím
zápolení ve zkoušce připravenosti jednotky „O Komárenského žabáka“ obsadili krásné 3.
místo. Připravenost a akceschopnost jednotky sboru mohli dokázat hned na druhý den, při
zásahu u vlakového neštěstí, ke kterému došlo v katastru obce Komárna. SDH se tohoto
zásahu účastnil v počtu 11 lidí, kteří pomáhali při zabezpečování prostoru a evakuaci
cestujících z vlaku.
V nadcházejícím roce
bude SDH Komárno slavit 95.
let založení sboru. Při této
příležitosti by chtěla obec, ve
spolupráci s místními spolky
v květnu uspořádat důstojné
oslavy 70. let osvobození od
fašismu.
Hned na úvod nového
roku, v pátek 16. ledna budou
hasiči
pořádat
valnou
hromadu. 6. února to hasiči
roztančí na hasičském plese. O
čtrnáct dní později bude sál
kulturního domu patřit naopak malým dětem, které se mohou vydovádět na jubilejním 20.
dětském karnevalu. Nebude chybět ani tradiční oslava svatého Floriána na Hostýně, stavění
máje a následné kácení máje u příležitosti dětského dne. V červenci opět proběhnou hodové
oslavy sv. Cyrila a Metoděje.
A co se hasičského sportu týče, tak ani zde nebude náš sbor pozadu. V dubnu se naši
hasiči ujmou organizace okrskové hasičské soutěže a v měsíci září si zase vyzkouší netradiční
zápolení o pohár „Komárenského žabáka“.
=Jaromír Gadas=
7

ZDARMA vydává OÚ Komárno

Komárenský zpravodaj

prosinec 2014

FOTBALISTÉ ZASPALI ZAČÁTEK NOVÉ SEZÓNY
Fotbalové soutěže a s ní spojené mistrovské zápasy mají v
nejbližších nadcházejících
házejících 3 měsících přestávku. Na první polovinu sezóny
2014/2015 však naši
ši hráči i fanoušci nevzpomínají v dobrém. S největší
radostí, by na tuto velice nepovedenou podzimní část oba tábory co
nejrychleji zapomenuli a nepodařený start rychle hodili za hlavu.
FK Komárno-Osíčko
Osíčko prožilo na podzim nejhorší start do sezóny od roku
2008. Je to tedy 6 let, co naši hráči dokázali v 13 zápasech získat pouhých
h 6 bodů. Letos na podzim, se
jim povedlo něco obdobného. Po čtyřech po sobě jdoucích vynikajících a euforických sezónách, kdy
naši hráči obsadili v konečném hodnocení vždy překrásné 2. místo, přišel obrovský šok a zároveň
vystřízlivění pro všechny fanoušky
fanoušk a pozorovatele.
Ve čtrnácti podzimních utkáních dokázali naši hráči uhrát se soupeři pouhopouhých
a mizerných 11 bodů. Mužstvo zaznamenalo celkem 10 porážek, 1 remízu a jen 3 vítězství za 3 body –
odrazem těchto výsledků je mizerné 11. místo tabulky. Každého může napadnout otázka, co může být
hlavní příčinou tak rapidního tabulkového a s tím souvisejícího výkonnostního poklesu? Sezónu začalo
Komárno bez několika hráčů, kteří v minulých letech byli hlavními tahouny mužstva. Jejich
J
gólové
příspěvky v podzimních
imních střetnutích rozhodně chyběly. Rovněž se náš tým musel porvat s rozsáhlou
marodkou a pracovním vytížením hráčů.
Ve 14 zápasech zažili naši hráči mnoho let
nevídanou střeleckou impotenci - pouhých 16 branek ve
14. zápasech je jistě vztyčeným ukazováčkem
ukazová
ve hře
Komárna směrem dopředu. Ani obrana však není to,
čím by se mohlo Komárno chlubit (41 obdržených
branek). Primát nejlepšího střelce drží v zimní
přestávce Marian Palát se 4 přesnými zásahy, na
druhém místě je Dušan Klas se 3 góly a na bronzovou
pozici zatím stačí Josefu Šindelkovi jen 2 branky.
Nejlepší výkon a zasloužený výsledek předvedli naši
hráči v zápasech s Prusinovicemi, kde dokázali 2x otočit
zápas ze stavu
tavu 0:2 a 1:3 na konečných 4:3, a v lokálním
derby po vyrovnaném a vyhecovaném zápase,
zápase když
zvítězili nad odvěkým rivalem z Rajnochovic 1:0 po
penaltách.(pozn. od podzimu 2014 se při nerozhodném
výsledku kopou pokutové kopy).
Nezbývá, než abychom věřili a doufali, že se
hráči přes zimní přestávku znovu dají fyzicky
a psychicky dohromady a zase nás budou svými
předvedenými výkony bavit a dostávat do varu. K tomu
jim určitě dopomůže tradiční soustředění ve Valašské
Bystřici, několik přípravných přátelských zápasů
a hlavně společné tréninky, jež budou zaměřeny na
fyzičku. Fyzickou kondici, pokud to paní zima dovolí,
budou hráči moci rovněž pilovat na kluzišti, na jehož přípravě se budou ve spolupráci s obcí podílet. Po
únorovém soustředění se opět pomalu naplno rozjede kolotoč mistrovských zápasů. V první polovině
roku 2015 se můžeme těšit jak
ak na pokračování sezóny, tak na valnou hromadu klubu a v neposlední
řadě na 6. ročník tradičního turnaje v malé kopané, který se bude konat na konci června. V červenci
budou sportovci v rámci hodů, pořádat tradiční fotbalové utkání mezi ženatými a svobodnými.
svobodn
Více
informací na webu www.fkkomarno.cz
Výkonný výbor a hráči FK Komárna-Osíčka
Komárna Osíčka děkují všem fanouškům, sponzorům a partnerům
za projevenou přízeň v roce 2014 a přeje Všem občanům a příznivcům příjemné prožití vánočních
svátků a pohodové vykročení do roku 2015.

=Jaromír Gadas=
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ZVOVUZROZENÍ STOLNÍHO TENISU V KOMÁRNĚ
V letošním roce, během velkých prázdnin, jsme se rozhodli, že
by nebylo špatné navázat na dřívější spolek, který působil pod
tělovýchovnou jednotou a to oddíl stolního tenistu.
Ten původní v naší obci byl založen v roce 1978 pod názvem TJ Sokol
Komárno. Jeho předsedou byl tehdy pan Josef Vašina spolu se
zakladatelem panem Vojtěchem Novákem. Ti vedli oddíl stolního
tenisu spolu s dalšími místními spoluhráči a hráči z blízkého okolí.
Tento
ento tenisový klub fungoval a hrál soutěže na okrese Kroměříž asi 18
let. Po této éře dobrých výsledku došlo k ukončení činnosti z důvodu
nedostatku hráčů, někteří se odstěhovali, nebo z časových důvodů nestíhali, či měli jiné
povinnosti.
V roce 2014 se nám tedy naskytla možnost navázat na tento klub a tak jsme neváhali
a této nabídnuté příležitosti jsme využili. Po předchozím působení v SK Všechovice a po
domluvě se starostou obce Komárno se mohl klub přestěhovat do Komárna. Členové se
ustanovili, že budou
dou vystupovat pod názvem Stolní tenis klub Komárno (STK Komárno),
jehož hlavním organizátorem a vedoucím bude Jiří Šindelek ze Všechovic. Další jeho členové
pro letošní sezónu jsou Josef, Roman a Jiří Šindelkovi, Vojtěch Novák (všichni z Komárna) a
jediným
m „přespolním“ je Jaromír Orság z Horního Újezda. Během září se začalo pilně
trénovat. Jako tréninkové prostředí si stolní tenisté vybrali kulturní dům v Komárně. Veškeré
vybavení se podařilo zachovat ještě z předchozí doby, a tak se hraje na zachovalých stolech
s
ARTIS a Dominátor, které už však mají něco za sebou a něco pamatují. Trénuje se dvakrát
týdně, vždy v úterý a ve čtvrtek od 18:00 hod.
V průběhu podzimní části se STK Komárnu výsledkově dařilo a po odehrání poloviny
soutěže, se tým ujal vedení v soutěži
so
a drží dosavadní neporazitelnost – hráči STK Komárno
zvítězili 12x po sobě a mají plný počet bodů. Hráči STK rovněž vévodí i v individuálních
statistikách, kde se hned po začátku drží na předních příčkách. STK Komárno tak bude chtít
na jaře co nejdélee udržet svoji neporazitelnost a v jarní části se pokusí o postup do vyšší
soutěže v okrese Přerov.
Samozřejmě je to sport pro lidi a ti jsou srdečně zvaní na domácí utkání, které se hrají
na domácí půdě vždy v neděli dopoledne od 10:00 hod. Stolní tenis je jedna z dobrých forem
relaxace a zábavy. Proto kdokoliv z občanů je zván na trénink, kde není žádný problém si
zahrát jen tak pro radost a rovněž se něčemu novému přiučit.
S přáním k příjemnému prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů v roce 2015 přejí
stolní tenisté z STK Komárno.
=Jiří Šindelek ml.=

MYSLIVCI
Vážení spoluobčané, konec
konec roku se neúprosně blíží a tak jako všichni i my myslivci
bilancujeme uplynulý rok. Z našeho pohledu se nám tento rok jeví jako úspěšný. Jako
každým rokem, tak i letos jsme
jsme na začátku měsíce Ledna uspořádali pro občany obce
Komárna tradiční myslivecký ples. Z našeho pohledu se tato akce velmi vydařila.
29. Listopadu jsme pořádali na katastru obce Komárno hon na drobnou zvěř. Chtěli
bychom poděkovat všem, kteří se tohoto honu zúčastnili, a věřím, že všichni občané, kteří se
přišli pobavit na poslední leč do kulturního domu, prožili příjemný večer. Tímto bychom Vás
chtěli pozvat 10. ledna 2015 na náš tradiční myslivecký ples.
Myslivci přejí Všem občanům Komárna krásné prožití
prožití svátků vánočních a do nového roku
zdraví, pohodu a štěstí.
=Myslivecké sdružení Javorník-Osíčko=
Javorník
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE V
Datum
10. 1. 2015
6. 2. 2015
21. 2. 2015

PRVNÍ POLOVINĚ ROKU 2015

akce

Květen 2015
Červen 2015
Červenec 2015

Myslivecký ples
Hasičský
čský ples
Dětský
ětský karneval
Okrsková hasičská
hasi
soutěž
Stavění
ění máje a kácení máje
Sv. Florián v Komárně
Sv. Florián (Všechovice, sv. Hostýn)
Tradiční
ční turnaj v malé kopané
Hodová zábava
Fotbalový zápas ženatí x svobodní

pořadatel
poř
Myslivecké sdružení Javorník
SDH Komárno
SDH Komárno
SDH Komárno
SDH Komárno + spolky
Obec Komárno + spolky
SDH Komárno
FK Komárno-Osíčko
Komárno
SDH Komárno
FK Komárno-Osíčko
Komárno

NOVÝ MODUL NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE
V měsíci srpnu pořídila obec na nové internetové stránky
modul životní situace. Nový modul se nachází v hlavním
menu a občané si zde mohou najít základní informace, jak
postupovat v různých životních situacích, které doklady
potřebují pro jejich vyřízení, kde, s kým, kdy a co mohou řešit,
podle kterých právních předpisů se má postupovat apod. Je zde mnoho užitečných
informací rozdělených do několika podkategorií. Nachází se zde např. informace o
bydlení, kultuře, cestování, vztahu občana a státu, sociálním zabezpečení a jiné.
Modul je pravidelně aktualizován
aktualiz
portálem veřejné správy.

RYCHLÉ INFORMACE
•

Nové úřední hodiny OÚ v Komárně od 1. 1. 2015

PO

8:00 – 12:00

ÚT-PÁ

8:00 – 12:00

ST

19:00 – 20:00

•

15:00 – 17:00
místostarosta

ordinační hodiny MUDr. Hradilové 29. 12 a 30. 12. 7:00 – 12:00 hod., 31. 12. 7:00 –
11:00 hod.
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•

do
o každé domácnosti byl dodán kalendář na rok 2015 – Podhostýnský mikroregion

•

dne 28. 12. 2014 v 19:00 hod. se bude konat v místní kapli Vánoční koncert
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