Komárenský zpravodaj

červenec 2015

Vážení spoluobčané,
ocitáme se v polovině roku, kdy bilancujeme, co jsme stihli a co máme v plánu ještě letos
udělat. V naší obci máme za sebou příjemně prožitých několik tradičních sportovních
a kulturních akcí. Nově se mezi ně zařadil svou činností obnovený klub stolních tenistů v Komárně
a také vydařená velikonoční dílnička, ve které si mohli zájemci vyzkoušet méně i více tradiční
velikonoční zdobení a pletení pomlázek.
Důstojně také proběhlo připomenutí 70. výročí od konce II. světové války, které se
uskutečnilo 8. května za doprovodu dechové hudby u pomníku padlých po mši svaté v místní kapli.
Takové události je třeba stále připomínat, protože hrůznostem války nebyli ušetřeni ani občané
naší obce. Nejvyšší cenu za svobodu zaplatili svým životem Oldřich Hruška s Miloslavem Hrstkou
v zajateckých táborech a letec, štábní kapitán Bohumil Horák při obranném boji nad Anglií.
Při přípravách na tuto vzpomínkovou akci jsem nemohl čerpat dobové informace z obecní kroniky,
která je psána od roku 1927. Bohužel část kroniky z let 1944 -1959 se nám nezachovala, proto jsme
odkázaní na svědectví pamětníků z osvobození naší obce. Já znám průběh posledních dní války
hlavně z vyprávění mého otce, který si pamatuje, že fašisti cca 14 dní před koncem války odstřelili
železniční most přes Juhyni, což ochromilo železniční dopravu. V neděli 6. 5. 1945 vyhodili němečtí
vojáci do povětří silniční most přes Juhyni, aby tímto zamezili postupu ruských vojsk na západ.
Tímto výbuchem bylo poškozeno mnoho domů v obci a z mostu doletěla pokřivená traverza až na
Džbel. V neděli večer se už v obci objevili první ruští vojáci na koních. Osvobození se obyvatelé
Komárna dočkali v pondělí 7. 5. 1945, kdy kolem sedmé hodiny ranní projel hlavní proud ruské
fronty Komárnem. Pro přejezd Juhyně využili vojáci brod, který byl za pálenicí pana Ondrouška a
také brodu u RD Matušů. Dále znám vyprávění o ubytování ruských vojáků po domech v obci. Za
zmínku také stojí i to, že obec „darovala“ osvoboditelům obecního býka, který byl poražen u Hrušků
č. p. 9. To jsou jen kusé informace o posledních dnech války. Pokud budě někdo z Vás mít další
nové nebo upřesňující zajímavé informace o II. světové válce, nebo z jiné doby, rádi se je
vyslechneme a pokusíme je zaznamenat.
S tímto přáním toto úvodní slovo končím a přeji Vám všem do nastávajícího léta příjemně
prožitou dovolenou a slunné prázdniny ☺.

Milan Šindelek, starosta obce
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HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2014
PŘÍJMY-tř. 1 daňové příjmy
tř. 2 nedaňové příjmy
tř. 3 kapitálové příjmy
tř. 4 přijaté transfery
PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE-tř. 5 běžné výdaje
tř. 6 kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci

Schválený
rozpočet
2.651.000,-385.700,-0,-1.291.300,-4.328.000,--

Upravený
rozpočet
2.660.000,-525.700,-3.000,-2.971.300,-6.160.000,--

Skutečnost
k 31.12.2014
2.817.054,85
545.197,58
2.120,00
5.195.003,64
8.559.376,07

3.501.000,-1.950.000,-5.451.000,--

5.383.000,-1.900.000,-7.283.000,--

6.470.259,54
1.883.753,38
8.354.012,92
205.363,15

+ počáteční stav účtů k 1. 1. 2014
- uhrazené splátky – úvěr dlouhodobý
hřiště

1.257.263,54
-100.000,00

= konečný zůstatek účtů k 31. 12. 2014

1.362.626,69

Z tabulky č. 1 vyplývá, že Obec Komárno v roce 2014 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem a
schválenými rozpočtovými opatřeními. V příjmech (tř. 4) i výdajích (tř.5) jsou zahrnuty převody fin.
prostředků mezi jednotlivými účty obce ve výši 2.300.000,- Kč, které se nerozpočtují.

FINANČNÍ PROSTŘEDKY
Stav k 1. 1. 2014
619.920,90
500.870,52
136.472,12
1.257.263,54
- 125.000,--

KB Kroměříž – běžný účet
- spořící účet

ČNB – běžný účet
Celkem
Dlouhodobý úvěr na víceúčel.hřistě

Stav k 31. 12. 2014
606.397,08
503.445,84
252.783,77
1.362.626,69
- 25.000,--

Výsledek hospodaření za rok 2014 dle Výkazu zisku a ztrát je 1.071.240,12 Kč.

PŘIJATÉ DOTACE V

ROCE 2014

ÚČEL DOTACE
SR - Výkon stát.správy
Úřad práce - VPP
Úřad práce - SÚPM
Dotace na hosp. v lesích od ZK
Dotace na parkoviště od ZK
Dotace ošetření lipové aleje MŽP
Dotace na volby do EP
Dotace na volby do ZO
Dotace na povodňový plán SFŽP-ČR
Dotace na povodňový plán FS-EU
Dotace na posilový vrt – ERDF-EU
Dotace na posilový vrt – SFŽP-ČR
Dotace na kompostéry SFŽP-ČR
Dotace na kompostéry FS-EU
Dotace celkem

UZ
13234
13234
00070
00120
15002
98348
98187
90877
15825
15827
90877
90001
15374

POLOŽKA
4112
4116
4116
4122
4222
4116
4111
4111
4213
4216
4216
4213
4113
4116

ČÁSTKA
55.300,00
753.837,00
230.925,00
14.700,00
192.000,00
118.319,00
23.000,00
24.000,00
5.445,00
92.565,00
458.958,71
26.996,67
46.441,23
789.501,03
2.831.988,64

Dotace, které obec zapojila do rozpočtu, byly poskytnuty ve výši 2.831.988,64 Kč, což je 45,24 %
z celkových příjmů. Veškeré dotace podléhají kontrolám institucí, které dotaci poskytují. Jejich použití a
závěrečné vypořádání je ve smlouvách vždy jednoznačně určeno.
Z poskytnutých dotací bylo vráceno v lednu 2015 1.237,- Kč z dotace na volby do EP a 3.442,- Kč z voleb do
ZO.
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.
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OBCI

Díky poskytnuté dotaci v rámci VPP z pracovního úřadu mohla obec zaměstnat od 1. dubna
2015 pět pracovníků, jejichž hlavní pracovní náplní je údržba a úklid veřejných prostor obce.
V rámci své pracovní činnosti vybudovali nový přístupový chodník k pomníku padlých a podíleli se
na přípravných pracích při opravě chodníků v obci. Provádí také různé drobné stavební opravy
obecních budov. V létě je čeká velký kus práce v obecním lese při vyžínání trávy u mladého lesního
lesn
porostu.

OPRAVA BEZBARIÉROVÝCH CHODNÍKŮ - KOMÁRNO - II. ETAPA
V měsíci dubnu byly firmou SWIETELSKY stavební s.r.o. provedeny stavební práce na
opravách chodníků ve středu obce pod názvem „Bezbariérové
Bezbariérové chodníky - Komárno - II.
etapa“. Šlo o dokončení stavby z roku 2014 - oprava chodníků a místních komunikací kolem
hlavní silnice II/150. Jednalo se o úsek od hasičské zbrojnice po budovu Obecního úřadu, kdy před
Obecním úřadem a budovou bývalé mateřské školy byly vybudované nové chodníky, stávající
chodníky byly zrekonstruovány. Celková částka za tuto etapu stavby byla
a vyčíslena na 484.661,484.661, Kč.
Obci byla přislíbena na tuto akci finanční podpora
podpor od Zlínského kraje v rámci Programu na
podporu obnovy venkova v částce 160.000,160.
Kč. V současné době probíhá administrace
administrac a
schvalovací procesy dotace.
Chtěl bych tímto poděkovat
občanům za trpělivost a pochopení
při různých omezeních, které si
samotná realizace stavby vyžádala.
vyžádala
Ukončením této stavby byla
dokončena celková rekonstrukce
silnice II/150 v úseku Komárno –
Osíčko. Pevně věříme,, že se podaří
vyřídit všechny potřebné záležitosti,
které brání dokončení úseku opravy
této silnice v Loukově a Ředitelství
silnic Zlínského kraje dokončí celou
stavbu až do Bystřice pod Hostýnem.

ZATEPLENÍ BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU
Jak jsme Vás již dříve informovali, tak záměr zateplit budovu Obecního úřadu v Komárně
byl podpořen dotací ze Státního fondu životního prostředí. Ve výběrovém řízení předložila nejlepší
nabídku firma HERYÁN RECONSTRUCTIONS s. r. o. a stavbu zahájila 2. 3. 2015.
V rámci této akce byly zpevněny základy u přístavku budovy ordinace, byla dobudována
kanalizace od střešních svodů, celá budova byla odizolována
odizol
proti vlhkosti. Součástí stavby jsou i
nové chodníky kolem budovy a nový hromosvod, který nesplňoval parametry norem.
norem V celé budově
byly instalovány nové dřevěné euro-okna
euro
s trojsklem, včetně vchodových dveří do ordinace, celá
budova včetně stropu tepelně zaizolovaná.
zaizol
U hlavního vchodu máme nové schody s osvětlením. Při
této stavbě jsme provedli nutné opravy vnitřních omítek s novou malbou.
V současné době probíhá administrace žádosti o proplacení dotace k výsledné faktuře na
částku 1.299.460,- Kč. Z této částky by měla obec obdržet 90% dotace dle smlouvy se SFŽP. Přesné
vyúčtování celé akce by mělo být známo do konce července.
Tady bych rád poděkovat zaměstnancům obce a zastupitelům za pomoc při realizaci této stavby,
poděkování zde také patří panu Vladimíru Malíkovi
Malíkovi za položení dlažby na nové schodiště.
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ZATEPLENÍ VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY -

BÝVALÉ MŠ

Na základě rozhodnutí OZ Komárna v současné době vyřizujeme finální záležitosti
k dotacím k zateplení budovy bývalé mateřské školy. Podmínky k opravě této budovy a dotační
tituly jsou podobné té, dle kterých byla zateplena budova OÚ v Komárně. Zahájení samotné
realizace stavby je plánováno na druhou polovinu července, ukončení stavby do konce září. O
dalších podrobnostech této akce Vás budeme informovat.

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOMÁRNA
V letošním roce zahájí obec práce na pořízení nového Územního plánu obce Komárna. Vítěz
výběrového řízení na zpracovatele Územního plánu Ing. Lubor Sawicki zahájí potřebné úkony
ihned, jak nám bude přiznána dotace z rozpočtu Zlínského kraje na jeho zpracování.
zpracování
Předpoklad je začátek července letošního roku. Celková cena na pořízení plánu je vyčíslena
na částku 151.250,- Kč. Upozorňujeme občany, že budou
budou mít příležitost ovlivňovat svými návrhy
podobu nového Územního plánu při veřejném projednání. O termínu tohoto veřejného
projednávání Vás budeme s předstihem informovat.

MOŽNÉ OHROŽENÍ VODNÍHO ZDROJE
Dne 26. 6. 2015 řešila Policie ČR poškození travnatého povrchu u pozemků neznámou
látkou ve vlastnictví Búřov golf SE v k.ú. Komárno. Jelikož jeden z pozemků,
ků, který byl částečně
poškozen, se nachází v Rybníku v blízkosti
lízkosti studny obecního vodovodu, je zde obava z možného
znečistění tohoto vodního zdroje a okolní půdy. Celá událost mne znepokojuje proto, že šlo zřejmě
o záměr poškodit majitele pozemku a při možném opakování tohoto jednání by se také zvýšilo
nebezpečíí znehodnocení okolní půdy a hlavně vodního zdroje veřejného vodovodu v Komárně.
Celou nepříjemnou událostí se zabývá kromě policie ČR i Městský úřad v Bystřici pod
Hostýnem - odbor životního prostředí. Pokud by došlo vlivem této události, nebo jí podobné
k ohrožení vodního zdroje veřejného
řejného vodovodu, orgány činné v trestním řízení by pravděpodobně
řešilii veřejné ohrožení obyvatelstva,
obyvatelstva což se doufám nestane.

INFORMACE Z PODHOSTÝNSKÉHO MIKROREGIONU
Probíhá dlouho připravovaná stavba rozhledny na Kelčském
Javorníku.
avorníku. Stavba by měla být dokončena do konce září 2015. V současné
době se dokončují
dokonču práce na základech rozhledny.
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
ma
výška
rozhledny má dosahovat 35 metrů. Návštěvníci budou moci po výšlapu 132
schodů obdivovat krásy Hostýnských vrchů z výšky 35 metrů. Půdorys
rozhledny připomíná hodinový ciferník. Absence obvodových stěn bude
zajišťovat nepřetržitý kontakt s okolím
okolím a každý jedenáctý stupeň střídá
zastavení s vyhlídkou. Cena budoucí rozhledny by se měla pohybovat
kolem 10 mil. korun.
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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
a 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
biologickou cestou.
V současné době obec řeší místo pro centrální skládku biologického
biologického odpadu s jeho
následnou likvidací tak, aby byla likvidace biologicky rozložitelného odpadu pro občany co
nejjednodušší.
Informace o odpadech:
Tříděný odpad
V roce 2014 se v naší obci vytřídilo následující množství odpadů – plasty 2,55 t, sklo 2,5 t, papír
0,82 t. Za likvidaci tohoto odpadu obec zaplatila 24.685,-Kč.
24.685, Kč. Příspěvek od fy EKO-KOM
EKO
za
vytříděný odpad činil 19.557,- Kč.
Komunální odpad
Komunálního odpadu jsme v r. 2014 vyprodukovali 59,52 t a velkoobjemového odpadu 5,36 t. Za
tento odpad obec zaplatila celkem 118.780,-Kč,
118.780, Kč, na poplatcích od občanů bylo vybráno 96.728-Kč.
96.728
Ostatní odpad
• sběr nebezpečného odpadu se provádí 2x ročně
• sběr veškerého elektroodpadu
adu provádí 1x ročně SDH Komárno – smluvně s fy Elekrovin.
• 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
odbě OÚ.
• biologicky rozložitelný odpad (tráva,
(
seno) – u plynové regulační stanice za areálem ZD v
Komárně.
• zahradní odpad, větve ze stromů a keřů v prostorách za vodní nádrží
Kam s nefunkční zářivkou?
Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co
s úspornou zářivkou, která po letech přestala svítit.
Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky totiž
nepatří do popelnice na směsný odpad,
odpad kde z nich při
rozbití mohou unikat nebezpečné látky.
V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se prostě vyhodila do popelnice
na komunální odpad a z obchodu se přinesla nová. Od září 2012 se ale klasické wolframové žárovky přestaly
v Evropské unii prodávat, a tak postupně všichni začínáme používat
používat ekonomicky a ekologicky šetrnější
světelné zdroje. Tedy kompaktní a lineární zářivky či LED žárovky. Má to ale jeden háček: pokud taková
úsporka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši a nepatří ani do tříděného skla.
Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky
zá
(trubicové i kompaktní úsporné) v malém množství obsahují. Při
špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní
prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.
Další možnost, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, nebo úspornou žárovku, je odevzdat ji na
obecním úřadě v Komárně,, kde ji zdarma převezmou a uloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se
nerozbila. Zpětný odběr zářivek pro Komárno zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který nejen přispívá na
náklady provozu sběrného místa, ale navíc plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Díky
EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků, které bychom jinak museli použít na ekologickou
likvidaci nebezpečného odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky nám vynahradí až o 80 % nižší
spotřeba elektrické energie a vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního prostředí okolo nás.
Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších aktivitách společnosti EKOLAMP dočtete na
www.ekolamp.cz.
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KULTURA
Vážení spoluobčané,
v našem malém okénku se
v rychlosti ohlédneme za akcemi,
které uskutečnil kulturní výbor
obce Komárna v první polovině
roku 2015. Podíváme se také, jaké
akce nás ve zbývající polovině ještě
čekají a neminou. V dubnu
uspořádaly maminky s dětmi, pod
vedením p. Rohanové „jarní
dílničku“, kde mohli občané
shlédnout ukázky ručních prací a
to nejen na období právě blížících se svátků velikonočních. Na začátku května oslavily svátek
všechny maminky a i letos obdržely přání od obce s malou drobností. Ani v letošním roce nechyběla
ve středu obce májka, kterou se podařilo za pomoci spolků v obci postavit. Připravované kácení
máje u příležitosti oslavy Dne dětí však mělo své úskalí. Noc před kácením udělal někdo práci za
nás a tak jsme si náš kulturní program na kácení máje obohatili o jedno cvičné stavění navíc. Při
kácením máje si za pěkného počasí mohly děti vyzkoušet své dovednosti v připravených soutěžích,
vyřádit se ve skákacím hradu, či si na závěr upéct špekáček.
8. května uspořádala obec ve spolupráci s hasiči společnou oslavu. Připomínalo se 95. výročí
založení sboru SDH a to na počest svátku sv. Floriána a rovněž také 70. výročí od konce II. světové
války. Program oslav byl za krásného počasí zahájen průvodem do místní kaple na mši svatou. Po
mši svaté vyšly přítomné
řítomné hasičské sbory a občané k pomníku padlých, kde uctili památku obětí II.
světové války položením věnce. Celá akce byla ukončena večerním posezením s občany za
doprovodu dechové hudby v kulturním domě, kde bylo pro všechny občany připraveno pohoštění.
pohoštění
V letošním roce Cyrilometodějský svátek oslavíme v neděli 5. července při mši svaté před
místní kaplí (začátek
začátek 9:30 hod.)
hod.) Předtím v 9 hodin zazní tradiční budíček dechové hudby z
Valašského Meziříčí před kulturním domem. Po mši svaté (za příznivého počasí)
počas opět před
kulturním domem zazní koncert dechové hudby, kde bude přichystáno drobné občerstvení.
V neděli v 14:00 hod. se na hřišti uskuteční také fotbalový zápas „Ženatí : Svobodní“ a hody večer
zakončíme tradiční zábavou pod širým nebem před KD. Stejně jako v letech minulých i nadále
budeme pokračovat v návštěvách spoluobčanů při oslavách jejich životních jubileí. Těšíme se s
Vámi se všemi nashledanou.
Za kulturní výbor Olga Oravová

SEZNAM PŘIPRAVOVANÝCH KULTURNÍCH AKCÍ V
Datum
Červenec
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
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akce
Hodová zábava
Fotbalový zápas Ženatí : Svobodní
Tenisový turnaj
Nohejbalový turnaj
Soutěž „O komárenského žabáka“
Divadelní představení
Setkání seniorů
Rozsvícení vánočního stromku
Adventní koncert
Návštěva Mikuláše

ROCE 2015

pořadatel
řadatel
SDH Komárno
FK Komárno – Osíčko
STK Komárno
Soukromá akce
SDH Komárno
Obecní úřad Komárno
Obecní úřad Komárno
Obecní úřad Komárno
Obecní úřad komárno
Obecní úřad Komárno
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KOMÁRNO
Sbor dobrovolných hasičů měl v letošním roce opět hodně časově náročné a
obětavé práce. Stejně jako v letech minulých se sbor snažil o organizování
různých společenských a kulturních akcí, což se v prvním pololetí roku
podařilo na výbornou.
V únoru hasiči opět pořádali tradiční hasičský ples.
ples Ještě nestačily ani
odeznít dozvuky plesu a už se chystalo na dětský karneval, který měl stejně
jako ročníky předešlé velkou návštěvnost a velký úspěch. Spolu s fotbalovým klubem jsme
uspořádali tradiční masopustní průvod.
pr
Na konci dubna náš sbor zavítal na svatý Hostýn u příležitosti pouti patrona hasičů svatého
Floriána. O týden později jsme neodmítli pozvánku sousedního sboru ze Všechovic a účastnili se
rovněž slavnostní hasičské poutě sv.
Floriana. První květnovou sobotu se naši
hasiči po důkladném a dlouhém trénování
postavili na pole startovní na okrskové
soutěži v Podhradní Lhotě. Po dlouhých
letech se kromě družstva mužů a starých
pánů, kteří se pravidelně účastní
okrskových soutěží, postavilo na startovní
čáru i družstvo žen. Ve své obnovené
premiéře obsadily ženy z Komárna po
bezkonkurenčním a bezchybném výkonu
nádherné 1. místo (zde se odrazily
pravidelné tréninky). Výborní byli opět i
staří páni, kteří skončili na místě druhém. Nejhůře dopadlo družstvo mužů, které vybojovalo
nepopulární bramborovou medaili. V květnu se rovněž stavěla a „podruhé“ kácela májka. Ani zde
hasiči nechyběli a přiložili spolu
s ostatními spolky a občany ruku k dílu.
V letošním roce náš sbor oslavil
výročí 95. výročí od založení sboru. Toto
výročí oslavili 8. května a spojili tuto
oslavu s příležitostí připomenutí 70. let od
konce II. světové války. Oslavy započaly
odpoledním
průvodem
hasičů
za
doprovodu dechové hudby a sborů
z okolních obcí k místní kapli, kde se
konala mše svatá. Po mši svaté prošel obcí
slavnostní průvod, který zamířil do lipové
aleje k pomníku padlých, kde se po
krátkém proslovu starosty a za tónů státní hymny položil věnec na počest padlých. V nejbližší době
mají hasiči v plánu účastnit se několika hasičských
h
zápolení – jmenovitě v Choryni, Policích a na
domácí půdě v tradičně netradiční soutěži o Komárenského žabáka.
Tento víkend bude ve znamení hodových oslav. V neděli 5. července pořádá SDH pouťovou
zábavu na parkovišti před kulturním domem. K tanci
ci a poslechu bude od 20:00 hod. hrát skupina
s příznačným názvem „Famózní levandulové trio“. Věřme, že nám rozmary počasí letos nenatropí
tolik neplechy jako v minulém roce, kdy nám vítr v noci před poutí poničil stany a přístřešky. Tímto
Vás hasiči srdečně
ně zvou na pouť a večerní zábavu.
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FK KOMÁRNO – OSÍČKO HRŮZNÝ PODZIM – PARÁDNÍ JARO
Pokud by to bylo možné, nejraději by hráči a funkcionáři našeho
klubu podzimní část zcela vymazali z paměti. V podzimní části ani
zdaleka nepřipomínala hru z posledních let. Chaotická hra podporována
absencí klíčových hráčů, četných zranění a zápas od zápasu jiná sestava
měla za následek, že z podzimních tažení vyválčili naši hráči pouhých 11
bodů. Za což si vysloužili přezimování ve spodních patrech tabulky
okresní soutěže.
soutě Jako den a noc oproti podzimu byla pro naše hráče jarní
část sezóny. Po náročné zimní přípravě se opět povedlo konsolidovat
hráčský kádr a díky tomu se dostavily výsledky. Nebýt zpackaného podzimu,, kdo ví, na jaké pozici
by Komárno skončilo. Na jaře prohrálo
pr
v základní hrací době jen 1x a to hned na úvod soutěže,
a jednou na penalty v Bystřici. Od té doby sbíralo mužstvo jeden skalp za druhým a z 36 možných
bodů uhrálo vynikajících 31, čímž jsme si vysloužili nepsaný titul „tým jara“.
V 26 utkáních sezóny uhrálo FK Komárno – Osíčko 42 bodů za 13 výher, 2 remízy a 11
prohraných zápasů (10x na podzim).
podzim) Rovněž se zlepšila koncovka týmu. Na podzim jsme měli
mizernou produktivitu i obranu. Přišlo však zlepšení jak ve hře dopředu, tak v obraně. Na podzim
jsme vstřelili ve 14 zápasech pouhých 16 branek – na jaře ve 12 zápasech branek 36, dohromady
d
tedy 50 přesných zásahů. Na podzim hodně skřípala obrana – 41 inkasovaných gólů volala po
zlepšení, které přišlo v podobě pouhých 12 obdržených branek na jaře (1 gól na zápas). Nejvyšší
výhru sezóny jsme zaznamenali ve 23. kole, kde jsme na půdě Hlinska zvítězili jednoznačně 9:0,
jediná
ediná a nejvyšší prohra na jaře přišla na úvod sezóny v Zahnašovicích (3:0).. Celkový zisk 42 bodů
stačil ve velice silné skupině okresní
soutěže jen na osmou příčku.
I přes na první pohled
nevydařenou sezónu jsme si užili
alespoň korunovaci krále střelců, která
proběhla po posledním zápase. Na
pomyslnou korunu stačilo Dušanu
Klasovi pouhých 12 střeleckých
zásahů. Na záda mu v mocném finiši
finiš
dýchal desetigólový Jaroslav Žejdlík.
Celkem se za Komárno – Osíčko trefilo
v sezóně 2014/2015 ve všech 26
zápasech 15 různých hráčů.
27. června proběhl na hřišti v Komárně tradiční turnaj v malé kopané – Komárno Open Cup
2015. VI. ročník turnaje přilákal doposud nejmenší počet účastníků (10 týmů), ale na kvalitě
turnaje to rozhodně znát nebylo. Po dvou desítkách litých bojů v základních skupinách postoupilo
do čtvrtfinále 8 týmů. Pro tradičního účastníka FK KomároŠ byl letošní ročník opět velice úspěšný.
ú
Po výborném umístění ve skupině se prokousal až do finále, ve kterém si poradil i s překvapením
turnaje týmem SRANDA a opět se nesmazatelně zapsal na pohár pro vítěze Komárno Open Cupu,
který ukořistili již po čtvrté. Diváci si i přes malou účast startujících
startujících týmů mohli v nádherném
letním počasí opět užít trošku netradičního podání fotbalu a opět si pochvalovali takřka
bezchybnou organizaci a hladký průběh turnaje. Ani letos nebudou komárenští diváci ochuzeni o
tradiční hodový zápas mezi ženatými pány
pány a svobodnými mládenci, který je na programu v neděli
5. července od 14:00 hodin. Velké poděkování patří všem partnerům, sponzorům a hlavně
fanouškům za podporu a přízeň, kterou nám i přes špatně rozehranou sezónu zachovali. V jarní
sezóně mohli opět sledovat
dovat ten tým, na který byla radost pohledět. Již nyní se můžeme spolu těšit
na další sezónu, která začne v neděli 26. července 1. kolem poháru OFS Kroměříž proti TJ FO
Chvalčov. Mistrovské zápasy pak od 9. srpna. Více informací na www.fkkomarno.cz.
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STK KOMÁRNO – STOLNÍ TENISTÉ SLAVÍ POSTUP
Začíná období velkých prázdnin, dovolených a brigád. Je to už
nějaký pátek co skončila soutěž ve stolním tenisu IV. třídy v okrese
Přerov, ve které se povedlo dotáhnout velké očekávání stolních tenistů z
Komárna z podzimní části.
Našemu týmu, STK Komárno, se povedlo udržet nastolenou
kvalitní hru v jednotlivých utkáních z podzimní části a nakonec se
povedlo sezonu zakončit na prvním místě. Tým STK Komárno nakonec
dokázal vyhrát 22 utkání a jen 2x odešel z bitevního pole jako poražený
tým. Na tomto výsledku se podíleli všichni hráči oddílu stolního tenisu,
mezi nimiž všechny převyšoval Josef Šindelek. Ten se mohl radovat nejen z prvního místa
a postupu, ale také z individuálního úspěchu v podobě nejlepšího
o hráče soutěže s 95,06%
úspěšnosti vítězných zápasů. Výborného procentuálního vyjádřní vítězných zápasů dosáhl rovněž
hráč STK Komárno Jiří Šindelek st., který měl úspěšnost 90,22%. Týmu se tudíž podařilo postoupit
do vyšší soutěže v okrese Přerov.
V ziměě jsme uskutečnili podařený turnaj ve stolním tenise v kulturním domě v Komárně, na
kterém si zahráli jak hráči z našeho oddílu, tak zarputilí sportovci a ostatní občané. Turnaj měl
hojnou účast a dopadl nad očekávání,
oče
ať už co se týče účasti, nebo sportovních
sportov
výkonů. STK
Komárno pak dále reprezentovalo hned na několika turnajích, např. v Černotíně nebo
v Rajnochovicích, kde jsme se umístili na čelních pozicích výsledkových tabulí.
Během velkých prázdnin má STK Komárno v plánu uspořádat turnaj v tenise na místním
víceúčelovém hřišti ve čtyřhře, na kterou jsou všichni amatérští tenisté a všichni občané srdečně
zváni. O termínu budete včas informování prostřednictvím nástěnky a hlášení v rozhlase.
Ke konci prázdnin se opět naplno rozjede kolotoč tréninků a následně taky mistrovských
zápasů. Na tréninky i zápasy jsou opět všichni srdečně zváni. Proto kdokoliv z občanů je zván na
trénink, kde není žádný problém si zahrát jen tak pro radost a rovněž se něčemu novému přiučit.

NOVÁ VÝSADBA STROMŮ V

OBCI

V obci provedla odborná firma výsadbu 10 ks listnatých stromů, jako náhradní výsadbu za
pokácené stromy v rámci opravy silnice II/150, kterou nařídila obec ŘSZK. Jedná se o tyto stromy
a jejich umístnění:

1.Acer platanoides Deborah

JAVOR – za pomníkem padlých

2.Acer platanoides Olmsted

JAVOR – vodárna na kopci

3.Acer saccharinum Wieri

JAVOR – před lávkou pod 1. splavem

4.Amelanchier arborea Robin Hill

MUCHOVNÍK – na Kopci

5.Fagus sylvatica

BUK – za lávkou pod 1. splavem

6.Fraxinus ornus

JASAN – na Kopci

7.Koelreuteria paniculata

SVÍTEL – náves před Tvrdoňovým

8.Prunus padus Wattererii

STŘEMCHA – park u hradu

9.Cornus mas

DŘÍN – u mostu u hřiště přes Komárník

10.Quercus petraea

DUB – u mostu přes Juhyni
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PROGRAM HODŮ 2015 V KOMÁRNĚ – NEDĚLE 5. 7.
9:00
9:30
10:45 – 12:00
14:00
20:00

BUDÍČEK DECHOVOU HUDBOU
SVÁTEČNÍ MŠE SVATÁ PŘED KAPLÍ
KONCERT DECHOVÉ HUDBY PŘED KD, SKÁKACÍ HRAD PRO DĚTI
ŽENATÍ : SVOBODNÍ (FOTBAL)
HODOVÁ ZÁBAVA (HUDBA:“FAMÓZNÍ LEVANDULOVÉ TRIO“)

INFORMACE O INTERNETU V

OBCI

Výhody sítě VS-NET.CZ
NET.CZ oproti standardnímu připojení:
• nevyužívá telefonní linku, nemusíte hradit paušál O2, snadná dosažitelnost, rychlá
instalace
• snadné připojení k internetu bez časového omezení, úspora nákladů za připojení
• možnost telefonování
onování přes VoIP, možnost být stále on-line,
on line, doména 3. řádu zdarma,
webhosting
• poskytujeme výrazně větší rychlost připojení pro odchozí data než ADSL připojení
• v čase od 24.00 do 6.00 jsou všechny omezení vypnuta a každý klient může využít linku
naplno (záleží na kapacitě vysílače, na který je připojený).
Rychlost připojení k internetu:
Aktuální rychlost našeho připojení do sítě internet je realizována garantovanou linkou 170Mbit
in/out. Rychlost se dále rozděluje mezi naše uživatele dle níže uvedených paušálů a průměrný ping
do internetu dosahuje hodnot 10ms až 30ms (záleží na lokalitě).
Paušální poplatky za připojení k internetu:
internetu
• Rychlost 20-30 Mbit/s(d
dle lokality) -Paušální poplatek činí 500Kč měsíčně. Měsíční
paušál se vztahuje na všechny počítače zapojené do naší sítě zapsány na jednu smlouvu.
• Rychlost 6-8 Mbit/s (dle
le lokality) - Paušální poplatek činí 380Kč měsíčně. Tento
paušál nedoporučujeme pro tzv. stahovače
Cena aktivace:
Cenu za připojení do naší sítě mám jednotnou a to, že je zdarma při minimálním
imálním úvazku na 12
měsíců.
Ondřej Němec
tel: 605 961 665
www: www.vs-net.cz

RYCHLÉ INFORMACE
•

•
•
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pěstitelská pálenice „U Juhyně“ v Komárně děkuje všem zákazníkům za projevenou přízeň
v minulé sezóně a dovoluje si oznámit zahájení nové sezóny v měsíci červenci (přesný
termín zahájení nové sezóny bude upřesněn),
upřesněn)
MUDr. Hradilová oznamuje pacientům,
pacientům že od 12. 8. – 25. 8. 2015 má dovolenou, zastupovat
ji bude MUDr. Lejsek,
na
a příští rok se chystá nový kalendář v rámci Podhostýnského mikroregionu s tématikou
církevní památky
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