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KOMÁROVSKÝ
ZPRAVODAJ
Oficiální zpravodaj o dění v obci

Slovo úvodem
Milí občané Komárova,
dostává se vám do rukou jarní vydání
našeho zpravodaje. Neobyčejně teplý
dubnový závan léta byl nemilosrdně
přerušen ledovými plískanicemi, které
všechny vyhnaly ze zahrad zpět ke
kamnům a nás zastupitele do tepla
obecního úřadu.
Ale práce byly a jsou v plném proudu.
V dubnovém dešti jsme úspěšně uklidili
Komárov, ve velikonočním slunci si pak
nazdobili vajíčka a upletli pomlázky na
dílničkách.
V dubnu byl taky zahájen projekt
výstavby chodníku k nádraží. Proběhlo
zaměření pozemků a první verzi projektu
již máme na stole.

Podrobnosti o proběhnuvších
i nastávajících kulturních i investičních
akcích si můžete přečíst v tomto
zpravodaji nebo si nás můžete najít
třeba na Facebooku.
Přeji vám krásné, již skutečně jarní dny
zalité sluncem a osobní pohodou.
Jan Habernal, místostarosta obce
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Stalo se...
Ukliďme Česko!
Je celorepublikovou akcí, jejímž cílem je, jak
už název napovídá, uklidit Českou republiku,
a to s pomocí dobrovolníků všech věkových
kategorií. Do této akce se Komárov zapojil
poprvé a s velkým úspěchem...zejména s
množstvím nasbíraných odpadků.
Zpět ale na začátek. Sešli jsme se v počtu
23 sběračů (z toho 11 dětí) v sobotu 6. 4.
v 9 hodin před Obecním úřadem. Počasí?
No, takové dubnové: mrholení, mžení,
chladno. To vše nás neodradilo a ve třech
směrech a třech skupinách jsme se vydali
nepořádku vstříc.
Od organizátorů akce a obce byly zajištěny

Velikonoční dílnička

pytle na odpadky a pro potřebné i rukavice,

Nedělní odpoledne jsme si všichni příjemně

a tak jsme mohli začít…a brzy skončit. Pytle
se plnily rychleji, než jsme očekávali. Ono
totiž, ať už z auta či během rychlejší chůze
se sklopenou hlavou nelze zaregistrovat tu
spoustu skleněných či plastových lahví,
plechovek, a dalších plastových či jiných
těžko identifikovatelných předmětů, které
se kolem nás jen tak povalují. Pravda je,
že vzhledem k počasí (a věku nejmenšího
účastníka – 3 roky) nám to všem přišlo vhod.
Kdo mohl, převlékl se do suchého a
odměnou nám bylo společné opékání buřtů a
posezení Na Rychtě. Poté jsme se s dobrým
pocitem z vykonané práce (22 naplněných
pytlů) vydali domů. I když radost nám všem
kazilo vědomí všech těch odpadků, které
jsme nevysbírali. A tak závěrem prosím ty,

užili na sále KD v Komárově. Překvapila nás
i hojná účast jak místních, tak i rodin s dětmi
z Řídeče a Mladějovic. Vše bylo provoněno
velikonočním cukrovím. Pro děti bylo
připraveno přes 100 vyfouklých
a nabarvených vajíček. Mohly se seznámit
s technikou malování vajíček voskem,
vytvořit si drobnou dekoraci, nebo vymalovat
pár omalovánek. Samozřejmě nechybělo plno
proutků k pletení pomlázek a pro ty nejmenší
byl k dispozici koutek s hračkami. Velké
poděkování patří VŠEM, kteří se na přípravě
dílniček podíleli! Moc děkujeme! Další tvořivá
dílna bude opět s vánoční tematikou.
Lucie Konupková

kteří zvažovali dojít, přijďte za rok, či klidně
vyrazte sami, není hotovo! Dále ty, kteří se
neostýchají odhodit odpadek do příkopů
či „uschovat“ do trávy, nedělejte to!
Většina odpadků, které jsme vysbírali, by se
v přírodě v nejbližší době nerozložila.
Nemyslete tedy v tu chvíli jen na sebe, ale
na naši obec a její okolí!
Veronika Špundová
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Investiční akce v obci

Provizorní oprava slepé obecní
cesty

Výstavba společné stezky pro
chodce a cyklisty k nádraží
Jak jsme psali již v minulém zpravodaji,
naší letošní absolutní prioritou, pokud jde

Jarní deště opět ukázaly, jak nevyhnutelná
je alespoň provizorní oprava obecní cesty
vedoucí ke Kreuzigerům, Lebduškům a
Nečasům. Jelikož na trvalé řešení v podobě
podkladu a asfaltu nejsou tento rok v obecní

o velké investice v obci, je příprava

pokladně finance, rozhodli jsme se cestu

a následná výstavba společné stezky

opravit alespoň provizorně, a to navezením

pro pěší a cyklisty v úseku od odbočky

asfaltového recyklátu a jeho zhutněním.

ke stolařství pana Pavlíčka po potok

V obecním rozpočtu byly na tuto akci

před mladějovickým nádražím.

vyčleněny potřebné peníze. Zakázka malého

Zhotovením projektu jsme pověřili pana

rozsahu byla zadána firmě Online-olin s.r.o.

Ing. Hvoreckého, který byl ochoten okamžitě

ze Šternberka, která přislíbila ukončit práce

zahájit práce. V této chvíli je hotové
zaměření pozemků a také samotný projekt.

do konce června tohoto roku.

Díky tomu už se mohlo rozběhnout
administrativní kolečko nejrůznějších
povolení a vyjádření. Naší snahou je,
aby se vše stihlo do konce září, neboť to je
termín pro podávání žádostí o dotaci na MAS
Šternbersko o.p.s. Držte nám palce, aby
všechno klaplo, protože máme reálnou šanci
získat dotaci až ve výši 95 %.
Pokud by šlo vše hladce a dotaci jsme
získali, bude panem Hvoreckým vypracována
prováděcí dokumentace a pak už nic nebrání
vypsání výběrového řízení na zhotovitele
stavby. Stavět by se tak mohlo začít už na
jaře příštího roku. Celkové náklady na
projekt činily 81 675 Kč, celková hodnota
investice se odhaduje na cca 1 500 000 Kč.
O dalším pokroku vás budeme samozřejmě
informovat.

Směna pozemků na hřišti
Během posledních dnů se nám konečně
povedlo získat také geometrický plán ke
směně pozemků na místním hřišti. Díky ní
se celé hřiště stane majetkem Obce
Komárov, a tudíž zde bude možné plánovat
další investice v podobě nových stánků
a sociálního zázemí. Aktuálně se pracuje
na smlouvě o směně pozemků, která bude
podkladem pro Katastrální úřad,
který danou výměnu provede.
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Výstavba oplocenek v obecním
lese a obecní brigáda
Obec Komárov bude v příštím roce podávat
žádost o poskytnutí dotace z Programu
lesních ekosystémů 2018–2020 na Oplocení
lesních porostů (výstavbu oplocenek).
Dotaci poskytuje Olomoucký kraj na podporu
pěstební činnosti v lesích na území
Olomouckého kraje. Dotační program si
klade za cíl zlepšování stavu lesních
ekosystémů na území Olomouckého kraje,
zvyšování jejich odolnosti proti nepříznivým
klimatickým vlivům (srážkový deficit, biotičtí
škodliví činitelé) a zlepšování polyfunkčního
potenciálu lesa, ochranu lesa a zabránění
vzniku škod na lesních porostech
působených zvěří. K získání dotace je však
potřeba provést výstavbu oplocení ještě
v tomto roce, nejpozději uprostřed léta.
Výstavba bude provedena formou brigády
dobrovolníků z obce. Zapojit se může každý
občan. Bude potřeba použít křovinořez k
odstranění keřů a buřeně a následně
postavit oplocenku v délce 170 m, výšce 160
cm se vzdáleností kůlů 3 m (zatlučení cca 60

Menší investice
K tomu, aby obec fungovala ke všeobecné
spokojenosti, jsou důležité také malé
investice, které možná nejsou v terénu tak
vidět, ale zpříjemňují a zkvalitňují život nás
všech. V rámci těchto menších investic byly
nakoupeny barvy a materiál na zbroušení
a natření dřevěných konstrukcí na hřišti –
hlavně zastřešeného posezení a dětských
pískovišť. Pískoviště také získalo zbrusu
nový písek. Dále byla zakoupena lednička
pro horní sál kulturního domu.
Sál bude hojně pronajímán a zejména
v letních měsících je skladování jídla bez
ledničky dost obtížné, ne-li přímo zdraví
nebezpečné.
Objednáno bylo také 20 kusů židlí pro
hostinec Na Rychtě. Kapacita hostince je 40
lidí, ale pouze 20 židlí splňuje nějaké
estetické a bezpečnostní standardy, zbytek
je ve stylu „co dům dal“, mnohdy za hranicí
své životnosti.

Různé

ks kůlů). Na podzim 2019 bude oplocená

Vysokorychlostní internet v obci

oblast zalesněna dubem zimním.

Díky zrychlení datového připojení přes

Po výsadbě opět požádáme o dotaci,

telefonní kabely, které proběhlo v minulém

tentokrát na samotné stromky.

roce, si může nyní každá domácnost

Termín brigády bude ještě upřesněn.

i v Komárově pořídit vysokorychlostní

Účastníci se mohou těšit nejen na pocit

internet, který je v 10-20x rychlejší

dobře udělané práce, ale také na drobné

než bezdrátové připojení přes Wi-Fi anténu.

občerstvení v podobě společně opečených

Toto připojení vám je schopen zajistit jak

špekáčků.

stávající poskytovatel připojení, tak i všichni
tři čeští operátoři.
Cena závisí na nabídce konkrétního
poskytovatele.

INFORMACE
Nadále je možnost těžby dřeva
samovýrobou z obecního lesa. Cena
vytěženého dřeva je 450 Kč za prostorový
metr. Více informací na OÚ.
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Volně pobíhající psi

Úspěch sibiřských husky z

Naše obec neřeší vždy jen příjemné věci.

Komárova

Jednou z nepříjemností, kterou se musela
v poslední době opakovaně zabývat,
je problém psů volně pobíhajících po naší
vesnici. A nejedná se jen o neškodné
voříšky. Nedávno jsme museli řešit
opakovaný útěk dvou psů bojového plemena,
kteří kromě vylekání našich občanů způsobili
i hmotné škody na majetku.
Vše nyní řeší přestupková komise ve
Šternberku.
Zdůrazňujeme, že volné pobíhání psů po
zastavěném území vesnice je obecní
vyhláškou zakázáno a každý občan je
povinen zajistit si svého psa proti útěku.
Pokud uvidíte v obci pobíhající psy, nahlaste
to prosím na obecním úřadě, který to dále
bude řešit s jejich majiteli. Pokud se cítíte
psy bezprostředně ohroženi nebo pokud vám
zvířata způsobila škody na majetku, volejte
policii na čísle 158. Záleží nám na tom, aby
se zde každý cítil bezpečně, proto vyzýváme
všechny k maximální ohleduplnosti!

Kulturní a společenská
rubrika

Majitel psů Sibiřských husky Jaroslav
Charouz se se svými pejsky Aki, Bárt,
Caesar a Iggy zúčastnil mezinárodní soutěže
o „Slovenský pohár ve weight pullingu“
– 1. kolo. Akce se konala v Mošovcích v
Národním parku Velká Fatra na Slovensku
dne 12.5.2019. Jeho pejsek Aki získal 1.
místo a utáhl 1 400 kg, Bárt 2. místo a utáhl
1 250 kg, 5. místo pak Iggy a 6. místo
Caesar (oba utáhli po 1 t).
V 2. kole pullingu o Slovenský pohár SWPP
v Hanisce pri Prešove dne 25. 5. 2019 měli
za soupeře profi týmy převážně z řad
pitbullů. V závodě obsadili 2. a 3. místo, ale
v bodování o pohár si drží stále 1. a 2.
pořadí. Ještě je čeká 3. kolo SWPP v
Jaklovcích 29. 6. 2019. Před dvěma lety se
jim podařil získat tento Slovenský pohár a
Aki získal titul „Nejsilnější pes“.
Pozn. WEIGHT PULLING – roztáhnutí
vozíku, jedoucí po kolejnicích s postupně
naloženou zátěží, kterou pes táhne 6–8 m v
časovém limitu 90 s. Každá dráha je
originální, a tudíž dochází k odlišnosti
utažené maximální váhy. Dog pulling i
Mushering (jízda se psím spřežením) je
koníček, za umístění nikdy není finanční dar.

Pronájem obecního sálu
Horní sál kulturního domu, který byl vystavěn
po rozsáhlém požáru v roce 2012, má sloužit
především všem občanům Komárova. Proto
obec nabízí jeho pronájem k nejrůznějším
soukromým akcím, jako jsou oslavy
narozenin, srazy, křtiny apod. Každý občan

Pro účastníky „Hurá prázdniny“ plánujeme
setkání s těmito pejsky na hřišti v Komárově
dne 30. 6. 2019. Tak prosím, držte nám pěsti
a Vaši pejsci ať drží tlapičky našim tahounům
ve velké konkurenci s Pitbully.
Alena Charouzová

Komárova nebo občan žijící v komárovském
Domově seniorů si může sál pronajmout za
mírný poplatek 1.500 Kč na den plus 500 Kč
jako vratná záloha. Další pronájem je možný
pro cizí občany na soukromé účely, pro které
je stanoven poplatek 6.000 Kč. Na našich
obecních internetových stránkách bude již
brzy umístěn kalendář, kde si každý bude
moci najít volné termíny k rezervaci své
akce.
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Naše stránky na Facebooku
Již v minulém zpravodaji jsme se zmínili, že

ÚDAJE Z EVIDENCE
OBYVATEL

nově provozujeme i stránky na sociální síti
Facebook, kam vkládáme nejrůznější novinky
z obce a blízkého okolí. Každý, kdo tuto síť
používá, se může připojit a dostávat tak
nejčerstvější informace, prohlížet si

Počet obyvatel Komárova
k 15. 5. 2019 – 208 osob

fotografie z našich akcí a také komentovat
veškeré dění v naší vesnici. Název našeho
profilu je Obec Komárov, Olomoucký kraj.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Tak se připojte k nám, na Facebooku to žije
😊.

„Hurá prázdniny“ v Komárově

Slavnostní přivítání

Radostný příchod prázdnin si mohou děti i

Mikuláše Martinka do života obce a

jejich rodiče zpříjemnit kulturní a

předání pamětního listu rodičům

společenskou akcí určenou pro celé rodiny,
která se pod názvem „Hurá prázdniny“

proběhne na sále KD v Komárově

uskuteční na hřišti v Komárově v neděli

v neděli 23. 6. 2019 od 14 hodin.

30. 6. 2019 od 14 hodin. Těšit se můžete na
skákací hrad, malování na obličej, tetování,
soutěže o drobné ceny a oblíbenou

KRÁTKÁ OZNÁMENÍ

hasičskou pěnu. Zajímavým zpestřením bude
psí spřežení sibiřských husky pana
Charouze. Občerstvení zajištěno. Vstup
volný. Jste všichni srdečně zváni! 😊.

VÝZNAMNÁ JUBILEA

Svozy odpadů
Příští svozy odpadu proběhnou
dne 28. 5. 2019 (směsný odpad +
bioodpad), 11. 6. 2019 (bioodpad)
a 25. 6. 2019 (směsný odpad + bioodpad)
.

V měsíci květnu oslaví své významné
životní jubileum náš spoluobčan
pan Martin Balint
Oslavenci přejeme do dalších let
hodně zdraví, spokojenosti a pohody
v osobním životě.

Povinně zveřejňované údaje
Komárovský zpravodaj č. 2/2019 – 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 75 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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