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KOMÁROVSKÝ
ZPRAVODAJ
Oficiální zpravodaj o dění v obci

Slovo úvodem
Vážení obyvatelé Komárova,
zima se s námi pomalu loučí,
a tak se můžeme těšit na přicházející
jaro. Rok 2018 utekl jako voda a po
svátečních dnech a vstupu do nového
roku nás čeká opět plné pracovní
nasazení jak v zaměstnání, tak doma.
A že je na co navazovat.
Když se ohlédneme zpět, podařilo se
v naší obci zrealizovat spoustu projektů.
Obecní úřad zdobí nové venkovní hodiny
a spolu s výměnou střešní krytiny
a renovací zvoničky se vybudoval prostor
pro budoucí archivaci dokumentů.
Na hřišti si nově veškerou zábavu
užijete v suchu díky zastřešení a
v areálu Domova seniorů se vybudovalo
dětské hřiště, které je volně přístupné
všem obyvatelům. V neposlední řadě jste
se mohli zúčastnit spousty kulturních
akcí pro celou rodinu - některé z nich si
určitě zopakujeme i letos a abychom jen
neslibovali, tak už brzy se můžete těšit
například na společný jarní úklid,

velikonoční tvořivou dílnu, Hurá
prázdniny apod.
V letošním roce byla dokončena
dlouho očekávaná pozemková úprava.
Proto budeme v prvé řadě řešit
problematiku chodníků v obci
a vybudování smíšené stezky směrem
k nádraží. Informace nejen k tomuto
projektu najdete na obecních webových
stránkách, které jsou nově
zmodernizované.
Je toho samozřejmě ještě mnohem
více, a pokud vás budou zajímat detaily,
dozvíte se je třeba právě z tohoto
zpravodaje nebo vás moc ráda přivítám
na jednání zastupitelstva obce.
Přeji všem klidné a pohodové dny a
mnoho zdaru v každodenním životě :)
Ing. Lucie Konupková, starostka obce

STRANA 1

Stalo se...
Tradiční setkání u vánočního
stromu
Prosím, dovolte mi ještě malé ohlédnutí
do krásných předvánočních dnů, kdy jsme si
zazpívali koledy u našeho vánočního stromu
společně s hudebníky z dechového kvarteta
z Hranic. Je to velice pěkná tradice, kterou
jsme si v Komárově již před lety zavedli,
a tudíž jsme vlastně takovými průkopníky
novodobé akce "zpívá Česko". Je to od vás
milé, že jste si našli čas k tomuto
sousedskému setkání, provoněného punčem
a přišli jste podpořit naši pěknou tradici.
Už teď se těším na další setkání, a hlavně
na malé zpěváčky.
Alena Charouzová

Vánoční dílna
Pro mnohé z nás je možná doba vánoční
a také adventní již dávno za horami, já bych
se zde však chtěla vrátit do poloviny
prosince 2018. Konkrétně k nedělnímu

Tříkrálová sbírka 2019

odpoledni, 16. 12. 2018. V tento den jsme

Velké poděkování patří občanům za finanční

totiž připravili Vánoční dílnu pro děti.

příspěvky do Tříkrálové sbírky 2019, která

Ty si tak na 4 stanovištích mohli vyrobit

se uskutečnila v obci Komárov v neděli

a následně odnést domů vánoční přání

6. ledna 2019 a při které se podařilo

a ozdoby z papíru či ze dřeva, vyzkoušet

vykoledovat částku ve výši 3.525,- Kč.

si vyškrabávání na sklo nebo také upéct

Z letošní sbírky se bude pokračovat

(a hlavně později sníst) tradiční cukroví.

v poskytování přímé pomoci lidem, kteří

Nejen pro děti ale také pro ostatní

se ocitají v nouzové či krizové situaci,

návštěvníky bylo připravené k zakoupení

podporovat Domácí zdravotní péči, včetně

občerstvení, ve kterém nemohl chybět

hospicové péče (péče o nemocné seniory,

vánoční punč, či ochutnávka cukroví.

osoby se zdravotním postižením, umírající)

Věříme, že si dílnu užily jak děti, které

a sociální službu Sociální rehabilitace

v té době již byly řádně natěšené na Vánoce,

Rozkvět (osoby s mentálním postižením).

tak dospělí návštěvnici. Pro ty dílna mohla

Děkujeme Vám všem, kteří jste do sbírky

být příležitosti odpoutat se od svých

přispěli. Zvlášť bychom chtěli poděkovat

povinností a potkat se s přáteli, či sousedy.

koledníkům a koordinátorům sbírky.

Na závěr už pouze doufám, že stejně lákavá

Velice si vážíme vaší pomoci, která je

pro Vás bude Velikonoční dílna, kterou jsme

odrazem Vaší solidarity s potřebnými.

již začali pro Vás připravovat.
Veronika Špundová
Vydává Obecní úřad Komárov, Komárov 241, 785 01 Šternberk

STRANA 2

Tradiční Komárovský bál 2019

Zprávy ze zastupitelstva

Dne 16. února 2019 proběhl již pátý
Komárovský bál. Účastníci se mohli těšit
na tradiční hudbu, velmi bohatou tombolu
a bohaté občerstvení. Kdo přišel, určitě nebyl
zklamán. Účast byla hojná, náš útulný sál byl
naplněn až po okraj. Jídlo a pití podávali
uniformovaní hasiči z Řídeče, kterým tímto
chceme poděkovat. Vyvrcholením celé akce
byla tombola
s hlavní cenou v podobě půlky prasete.
Za dobré nálady pokračovala akce až do
časných ranních hodin. Děkujeme všem za
účast a budeme se těšit zase příští rok!

V lednu a v únoru tohoto roku proběhla
dvě zasedání obecního zastupitelstva.
Obě se uskutečnila ve velmi přátelské
atmosféře za účasti řady našich občanů.
Zájem ze strany veřejnosti byl tak velký, že
jsme se do kanceláře úřadu málem nevešli.
Jsme velice rádi za váš zájem o veřejné dění
v obci a za vaši chuť diskutovat s námi
o problémech, které vás trápí. Doufáme,
že tento trend bude pokračovat i v budoucnu,
neboť kde jinde můžeme osobně probrat
všechny aktuální záležitosti a dozvědět se,
co byste uvítali, nebo co vás naopak štve.
Další zasedání se koná ve středu
27. března 2019 v 18.00 hodin.
Neváhejte a přijďte, místa je dost,
můžeme se přesunout do větší zasedací
místnosti :). Jednotlivá témata, která byla
na zasedáních probírána, jsou představena
v následujících článcích.

Převod kanalizace na společnost
VHS Sitka
V roce 2002 byl založen Svazek obcí
Mladějovice, Komárov a Řídeč za účelem
výstavby kanalizace a čističky odpadních
vod. Tento svazek již už svůj úkol splnil
a bude v tomto roce rozpuštěn. Nicméně
v majetku svazku zůstává nadále kanalizační
síť a zmíněná čistička, proto se na přelomu
roku intenzivně jednalo o jejich převodu.
Na valné hromadě svazku obcí vedeném
předsedou svazku, panem Milošem
Axmannem, bylo odhlasováno, že tento
majetek bude převeden nejprve na jednotlivé

POTRAVINY
JARMILA MARTINKOVÁ

obce (Mladějovice, Komárov a Řídeč),

723 066 301 / E-mail: martinkovajara@seznam.cz

na společnost VHS Sitka. Společnost VHS

PONDĚLÍ–PÁTEK 7.30 – 11.30, 14.00 – 16.00
SOBOTA 7.30 – 10.00
NEDĚLE 9.00 – 10.00

Vydává Obecní úřad Komárov, Komárov 241, 785 01 Šternberk

které jej následně bezúplatně převedou
Sitka s tímto postupem souhlasí. Převod
na obce se uskuteční v následujícím poměru:
66,6 % - obec Mladějovice, 16,6 % - obec
Komárov, 16,8 % - obec Řídeč.

STRANA 3

Důvodem pro převod uvedeného majetku
na společnost Sitka jsou vysoké náklady

Plánované investice v obci

na údržbu kanalizace a čističky, které by
značně zatížily naši obecní pokladnu.
Kromě průběžné údržby by bylo nutné zřídit
fond oprav pro případ poruchy či nutnosti
výměny čističky odpadních vod. Náklady
by se pohybovaly v řádech miliónů,
což by zcela paralyzovalo náš nízký obecní
rozpočet. Svazek obcí ukončí svou činnost
v polovině letošního roku.

Nová smlouva o odpadech a výše
místních poplatků

Zastupitelstvo obce Komárova si pro toto
volební období stanovilo následující priority,
pokud jde o investiční akce v obci:
• Výstavba chodníku k nádraží a chodníků
v obci
• Rekonstrukce a opravy obecních
komunikací
• Oprava a výstavba infrastruktury na hřišti
V prvé řadě je potřeba zhotovit dlouho
plánovaný chodník k nádraží, neboť
procházka k vlaku je, zejména v zimních

V lednu proběhlo na našem úřadě jednání
se zástupkyní společnosti Marius Pedersen
a.s., která v Komárově provádí svoz odpadu.
Nepříjemným překvapením bylo zvýšení
sazby za odvoz plastů, což souvisí
s celosvětově sníženou poptávkou po
plastech k recyklaci. Díky spolupráci
s Mikroregionem Šternbersko se však
podařilo prosadit dohodu akceptovatelnou
pro obě strany. Svozová vozidla budou
do poloviny roku vybavena váhou, díky níž
zaplatíme za skutečné množství odpadu
vyvezeného z naší obce, nikoli za množství
stanovené výpočtem, jak tomu bylo až dosud.
Pozitivní zprávou pro naše občany je však to,
že také díky navýšení počtu obyvatel
Komárova jsme byli schopni udržet poplatek
za odpad ve stejné výši jako loni.
Od 2. 1. 2019 do 30. 4. 2019 mohou tedy
občané platit níže uvedené poplatky:
• Roční poplatek za komunální odpad: 500,Kč za 1 osobu
• Roční poplatek za psa: 150,- Kč za 1 psa a
300,- Kč za každého dalšího psa
Poplatek můžete uhradit buď v hotovosti na
Obecním úřadě Komárov nebo převodem na
účet č. 1802932349/0800, variabilní symbol:
číslo popisné RD, poznámka: jméno
(KO/PES)
Všechny poplatky je potřeba uhradit
nejpozději do 30. 4. 2019!!!

Vydává Obecní úřad Komárov, Komárov 241, 785 01 Šternberk

měsících, občas hazardem se zdravím.
Silnice třetí třídy je úzká, je ve špatném
stavu, má nevyhovující sklon a její krajnice
jsou věčně utopené v blátě. Navíc, pokud
se zde vzájemně vyhýbají dvě vozidla,
pro chodce už zde není místo a ti musí chtě
nechtě ustoupit do bláta, pokud nechtějí
skončit pod koly auta. Díky práci minulého
vedení obce jsou pozemky pod budoucím
chodníkem (až po potok před nádražím)
převedeny do vlastnictví obce Komárova,
pozemkové úpravy jsou dokončeny, takže nic
nebrání tomu, abychom rozjeli projekt. Nyní
jsme ve fázi jednání s projektanty. Chtěli
bychom zhotovit projekt chodníků pro celou
obec a v první fázi pak postavit chodník
k nádraží i s novým osvětlením. Pokud vše
půjde dobře, mohl by být v tomto roce hotový
projekt, s nímž bychom chtěli získat
potřebnou dotaci na výstavbu. O celém
postupu prací vás samozřejmě budeme
podrobně informovat.
Opravit potřebují i dvě obecní cesty –
takzvaná „Malá Strana“ a slepá ulice vedoucí
ke Kreuzigerům, Lebduškům a Nečasům.
Zejména druhá jmenovaná cesta je v
současné době v katastrofálním stavu, neboť
postrádá jakékoli zpevnění. Poté, co zde
vyrostly dva nové rodinné domky, je situace
již neúnosná. Bude potřeba zhotovit projekt
na zpevnění celé komunikace, dešťovou
kanalizaci a následnou asfaltovou pokrývku,
včetně dvou nových parkovacích stání.
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Součástí projektu musí být také
rekonstrukce zatrubnění bývalého potoka
hned u vjezdu. Projekt bude realizován
v závislosti na finančních možnostech obce.
V letošním roce bude nutné cestu alespoň
provizorně zpevnit a zbavit bláta navezením
makadamu.
Rekonstrukce cesty na „Malé Straně“ není
až tak úplně akutní, nicméně i zde se
budeme snažit situaci řešit. V prvé řadě si
necháme vypracovat posudek na únosnost
stávajícího povrchu. Kdyby se ukázalo,
že je zpevnění stabilní, bylo by možné situaci
řešit jen novým asfaltovým kobercem.
Avšak obáváme se, že i zde bude nutné
zhotovit novou podkladovou vrstvu, což si
vyžádá další projekt a další stavební
povolení. U všech těchto rekonstrukcí se
budeme snažit získat příslušné dotace,
avšak všude platí, že k jejich získání musíme
mít hotový stavební projekt.
Nedokončeným projektem, kterým se
intenzivně zabývali i naši předchůdci, nadále
zůstává obecní hřiště. V současné době
probíhá jednání o směně pozemku v pravém
zadním rohu hřiště, který dosud není
v majetku obce. Směna by měla být vyřešena
v první polovině tohoto roku. Na hřišti
plánujeme výstavbu nové klubovny pro
hasiče, případně jiné budoucí zájmové
spolky, nová sociální zařízení a stánek
pro bufet. Je potřeba přivést sem kanalizaci,
udělat nové rozvody elektřiny a všech
inženýrských sítí. Jedná se o velmi rozsáhlý
projekt, jehož realizace přesáhne jedno
volební období. Zase platí, že jej budeme
řešit podle finančních možností obce a

Nové internetové stránky
Možná jste si už sami všimli, že naše
obecní stránky se oděly do nového,
modernějšího hávu. Společnost Antee již
dokončila veškeré práce a nyní už probíhá
jen dolaďování posledních grafických
drobností. Na adrese www.obec-komarov.cz
najdete veškeré novinky z dění v obci a také
v okolí (zejména v rámci Mikroregionu
Šternbersko). Stránky si můžete prohlížet jak
na počítači, tak i na tabletu či mobilu.
V závislosti na velikosti obrazovky se
automaticky změní jejich zobrazení.
Nyní se budeme snažit aktualizovat
informace převzaté ze starých stránek,
aby všechno bylo v souladu se současným
stavem.
Možnost odběru novinek
Chcete dostávat veškeré novinky do své
e-mailové schránky? Není problém!
Na záložce Aktuality klikněte na zobrazit
všechny aktuality. Zobrazí se nová stránka.
Na ní, v pravém horním rohu, kliknete na
zelenou nabídku Přihlásit se k odběru
novinek. Vyplníte svou e-mailovou adresu,
načež kliknete na Přihlásit se k odběru.
Na e-mail vám přijde potvrzovací zpráva.
V ní najdete odkaz, na který kliknete a
od této chvíle budete vždy v obraze.
Pro uživatele Facebooku jsme nově vytvořili
také nové facebookové stránky obce
Komárova, kde taktéž najdete všechny
novinky, a navíc zde můžete i diskutovat.
Facebookový profil nese název
Obec Komárov, Olomoucký kraj.

s maximálním úsilím o získání dotací.
V prvé řadě je nutno řešit objekt stánku
s občerstvením, který je již ve velmi pokročilé
fázi rozkladu.
To jsou projekty, kterými se budeme
v obci zabývat po celé naše volební období.
Veškeré vaše náměty či připomínky velmi
uvítáme. Můžete nám je posílat na naši
adresu starosta@obec-komarov.cz nebo vás
rádi uvidíme na zasedání obecního
zastupitelstva.
Vydává Obecní úřad Komárov, Komárov 241, 785 01 Šternberk
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Změna úředních hodin
a e-mailových adres obce

Koncem ledna jsme se sešli s odborným
Od ledna 2019 se změnily úřední hodiny
Obecního úřadu v Komárově.

lesním hospodářem, panem Josefem
Stachem, který nám zorganizoval prohlídku
lesních pozemků a zároveň poskytl veškeré

Nově za námi můžete přicházet osobně

nezbytné informace. Obecní les na Strachově

vždy v pondělí od 09:00 do 11:00

je značně poškozen kůrovcem

a od 15:00 do 18:00.

a loňskou vichřicí, proto je nutno jej
postupně vyčistit a omladit. Pan Stacho

K novým internetovým stránkám byly

označil stromy určené k vykácení, které jsou

zřízeny i nové e-mailové schránky obce.

k dispozici zájemcům o těžbu samovýrobou.

Vaše náměty, nápady, připomínky nebo

K zahájení těžby je potřeba podat

i stížnosti nám můžete nově psát na adresu:

na obecním úřadě písemnou žádost. Obecní

starosta@obec-komarov.cz,

úřad pak vydá příslušné, časově omezené

případně mistostarosta@obec-komarov.cz.

povolení, v němž specifikuje pozemek,
na němž se bude těžit. Cena vytěženého

Staré adresy zůstávají aktivní po celý rok
2019, s koncem roku budou zrušeny.

dřeva je 450 Kč za prostorový metr.
Letos na podzim bychom rádi provedli
také výsadbu nových stromků na vytěžených

Výstavba nových domků
v lokalitě u mlýna

plochách. Zde máme velkou šanci získat
dotaci na stromky a oplocení. Výsadba by
mohla proběhnout na podzim a mohlo by jít
o společnou akci obyvatel Komárova.
O všem budete včas informováni.

Na svažité louce u mlýna má na ploše 2,3

Kromě toho je potřeba akutně provést

hektarů v budoucnu vyrůst kolem dvaceti

prořezávku mladého lesa na Strachově.

nových rodinných domků. Na našem úřadě

Tuto záležitost budeme řešit s příslušným

proběhla schůzka se zástupci investora,

odborníkem.

který zde plánuje stavět. V současné době
probíhá analýza nákladů na zasíťování
budoucích stavebních pozemků, na kterou
bude navazovat analýza kupní síly

Nekvalitní odvodnění
silnice směrem k nádraží

ve zdejším regionu a celkově zájmu o tyto
pozemky. Tyto analýzy by měly být hotové
v tomto roce. Pak by následovaly veškeré

-

projekty, stavební řízení apod. V případě,

a

„kopnout do země“ by se mohlo v horizontu

a

Obecní lesy

že by se investor rozhodl zde stavět,
tří let. Výstavba by pak proběhla velmi
rychle, aby byly novým obyvatelům zajištěny
komfortní podmínky k bydlení.

Na podnět občanů, kteří si stěžovali na to,
že dešťová voda ze silnice směrem k nádraží
jim pravidelně zaplavuje pozemky a stříká
na ploty kvůli projíždějícím vozidlům, jsme
zahájili jednání s vedoucím cest ve
Šternberku. Bylo nám přislíbeno, že ihned
na jaře se bude situace řešit – nejlépe
vyvrtáním dalšího kanálu na levé straně
vozovky (z pohledu od obce směrem
k nádraží).

Vydává Obecní úřad Komárov, Komárov 241, 785 01 Šternberk
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Pozemkové úpravy
Po několika letech prací byly v Komárově
konečně dokončeny pozemkové úpravy.
Je hotová digitalizace všech komárovských
pozemků, a to jak v zastavěné,
tak nezastavěné části obce. Zmizely tak
různé evidence, přídělové plány a dost
nejasně vyznačené hranice pozemků,
zejména polí, luk a lesů. Nyní se již každý
může podívat, komu co patří, a to na adrese
katastru nemovitostí:
https://nahlizenidokn.cuzk.cz.

Kulturní a společenská
rubrika
Plán kulturních akcí na rok 2019
14. 4. 2019
30. 6. 2019
14. 9. 2019
15. 9. 2019
19. 10. 2019
5. 12. 2019
15. 12. 2019
21. 12. 2019

Velikonoční tvořivá dílna
Hurá prázdniny
Obecní hody
Mše u kapličky
Večer seniorů
Mikulášská nadílka
Vánoční tvořivá dílna
Setkání u vánočního stromu

Ukliďme svět, ukliďme Česko!
Prvním rokem se naše obec připojí
k dobrovolnické úklidové akci, která probíhá
na území celé České republiky. Hlavním

Nové polní cesty a
remízky

jarním úklidovým dnem v roce 2019 bude
sobota 6. dubna. Protože vám stejně jako
nám záleží na tom, jak vypadá naše okolí,
pojďme společně uklidit Komárov. Cílem

Pozemkové úpravy značným způsobem
překreslily původní hranice pozemků.
Rozsáhlá pole byla rozdělena na menší
pozemky, mezi nimiž je opět prostor na polní
cestičky a remízky, které zde v minulosti
přirozeně fungovaly, avšak v důsledku
scelovací politiky byly rozorány. Jedná se
o takzvaná společná zařízení, která jsou
dle příslušného zákona 139/2002 Sb.
majetkem obcí. Obec Komárov tak získala
do svého vlastnictví množství pozemků
k realizaci těchto zařízení. Tyto cestičky a

úklidu bude projít obcí, posbírat odpadky
kolem cest, v příkopech, na hřišti, směrem
k nádraží, k rybníku a ke křížku. Zapojit se
může opravdu každý, kdo si v tento den
udělá čas.
Sejdeme se před Obecním úřadem
v sobotu 6. dubna 2019 v 9.00 hodin.
S sebou si vezměte dobrou náladu, hrábě,
lopatu, košťata a chuť něco udělat pro svou
obec! Pro účastníky akce budou zajištěny
rukavice a pytle na odpad. Občerstvení
zajistí OÚ Komárov. Těšíme se na Vás!

remízky si může obec realizovat buď sama,

Cvičení pro všechny

s pomocí státních dotací, nebo může být
investorem stát. V nejbližší době budeme mít

Vážené dámy z Komárova,
každý čtvrtek od 18.00 do 19.00 hod. máte

-

schůzku na Katastrálním úřadě, kde nám

možnost se zapojit do cvičení s kalanetikou

k tomu sdělí bližší podrobnosti. Jako prioritu

(zpevnění těla).

a

bychom viděli výstavbu polní cesty kolem

Setkáváme se v kulturních prostorách

Hliníku směrem ke kříži na Komárovském

Rychty v Komárově a tato aktivita je určena

a

kopci, kde bychom také rádi upravili prostor

pouze pro ženy. Na věku nezáleží, hlavní

kolem této kulturní památky, která se má stát

je chuť a píle. Je zapotřebí vzít si s sebou:

opět oblíbeným výletním místem pro všechny

sportovní oblečení, karimatku, sportovní

občany.

obuv a tekutiny. Vstup je volný.
Zdraví a srdečně zve nové zájemkyně
Alena Charouzová
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Velikonoční tvořivá dílna
Naše vánoční tvořivá dílnička sklidila
velký úspěch, a proto pro vás připravujeme
velikonoční dílnu, která proběhne v neděli,
14. dubna 2019 od 14.00 hodin, opět
na horním sále kulturního domu v Komárově.
Zvány jsou všechny kreativní děti, jejich

k 1. 1. 2019 – 207 osob

Akce se ponese ve velikonočnímu duchu,
takže samozřejmě nebude chybět pletení
pomlázky či malování velikonočních vajíček.

KRÁTKÁ OZNÁMENÍ

Samozřejmostí je drobné občerstvení.
Těšíme se na vás!

VÝZNAMNÁ JUBILEA

V měsíci dubnu oslaví svá životní jubilea
naši spoluobčané:
Paní Marie Machačová a
pan Jaromír Lhoták.
Oslavencům přejeme do dalších let
hlavně hodně zdraví, štěstí a osobní
pohody!

NARODILI SE V ÚNORU 2019

Mikuláš Martinek

-

a

Počet obyvatel Komárova

rodiče a prarodiče, bez věkového omezení.

,

a

ÚDAJE Z EVIDENCE
OBYVATEL

Blahopřejeme rodičům k narození
dítěte a přejeme mu hodně štěstí,
zdraví a lásky v novém životě.

Svoz komunálního odpadu
Příští svoz komunálního odpadu je v
úterý 2. 4. 2019 (směsný odpad +
bioodpad)
!!! Upozornění na změnu termínu svozu
velkoobjemového odpadu !!!
Tento svoz proběhne v sobotu
11. května 2019.
Omlouváme se za chybu ve vašich
kalendářích.
Od 12. března bude na hřišti
k dispozici kontejner – pouze na
větve! Běžný bioodpad prosím
ukládejte dále do svých sběrných
nádob! První svoz bioodpadu
bude 2. 4. 2019.

Povinně zveřejňované údaje
Komárovský zpravodaj č. 1/2019 – periodický tisk
územního samosprávného celku vydává Obec Komárov
se sídlem Komárov 241, 785 01 Šternberk, IČ 48770566,
tel: +420 585 034 106 – povoleno Ministerstvem kultury
ČR, dne 8. 1. 2019 – reg. Značka MK ČR E 23514.
Zpravodaj vychází 6 x ročně nákladem 70 výtisků.
Zpracování příspěvků – Mgr. Jan Habernal, Ph.D., email: mistostarosta@obec-komarov.cz, prezentace na
internetu: https://www.obec-komarov.cz/
Zveřejněné fotografie jsou pořízeny na základě
oprávněného zájmu a v souladu se zásadami ochrany
osobních údajů zveřejněných na internetových stránkách
Obce Komárov, viz https://www.obec-komarov.cz/gdpr
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