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KOMÁROVSKÝ
ZPRAVODAJ
Oficiální zpravodaj o dění v obci

Slovo úvodem
Milí komárovští spoluobčané,
dostává se Vám do rukou
letní dvojčíslo našeho zpravodaje,
v němž se dozvíte o všem důležitém,
co se v naší obci událo za poslední
čtyři měsíce. Žhavé léto, které se nese
vždy ve znamení jakéhosi zmírnění
tempa, dovolených a dlouhých dní
strávených s rodinou a přáteli, nám
pomalu končí. Také zastupitelé
Komárova se rozjeli do různých
krajů, a tak jsme si naordinovali
prázdniny ve schůzování a kompletně
se sejdeme až začátkem září.
Neznamená to však, že by se v průběhu
letních veder nic nedělo. Celou dobu
probíhalo dolaďování projektu stezky pro
pěší a cyklisty směrem k nádraží, byla
opravena obecní cesta a děti si užily
bezvadné odpoledne na vítání prázdnin
na komárovském hřišti.

Taky nás několikrát nepříjemně
spláchl přívalový déšť, což nás přimělo
hlouběji se zabývat problematikou
našeho potoka. O všem se dočtete
v tomto zpravodaji. Doufám, že se Vám
bude líbit a také, že se všichni společně
sejdeme na tradičních komárovských
hodech. Přeji Vám krásný zbytek léta
a dětem úspěšné vykročení do nového
školního roku.
Jan Habernal, místostarosta obce

STRANA 1

Stalo se...
Hurá prázdniny v Komárově

Vítání občánků, resp. občánka

První prázdninový víkend pro vás obec

V neděli 23. června 2019 byl přivítán do naší

uspořádala zábavné odpoledne pro

obce nový občánek, Mikulášek

rodiny s dětmi. Akce se konala na místním

Martinek. Po hudebním a recitačním

hřišti. Úvod patřil sibiřským husky pana

vystoupení žákyně ZŠ Mladějovice Zuzanky

Charouze, který návštěvníky akce seznámil

Metelkové následoval proslov starostky obce

s tím, jak to chodí na závodech a

Komárov, Ing. Lucie Konupkové.

jakých úspěchů dosáhli.

Ta ve svém projevu zmínila nejen pocity

Zájem byl velký a díky slunečnému počasí

ohromného štěstí, které jsou s narozením

se akce zúčastnilo přes 60 dětí, pro které

děťátka spojeny, ale také zdůraznila zásadní

bylo připraveno celkem 8 soutěžních

roli rodičů ve výchově každého dítěte.

stanovišť. Zatloukaly se hřebíky,

Mikuláškovým rodičům tedy popřála radost

skákalo v pytlích, maloval se společný

a úspěch při jeho výchově, Mikuláškovi lásku

obrázek a nechyběly ani disciplíny na

k rodičům a také šťastné vykročení do života,

šikovnost a vědomostní úkoly. Zdarma pro

který ho teprve čeká. Rodiče i prarodiče

děti byl k dispozici skákací hrad, česání

Mikuláška pak svým podpisem potvrdili jeho

crazy účesů a tetování za zvýhodněnou

slavnostní zapsání mezi občany naší obce.

cenu. Celým programem děti doprovázeli

Na úplný závěr tohoto odpoledne paní

Mickey a Minnie a na závěr celé akce si

starostka vyzvala přítomné k symbolickému

děti užily hasičskou pěnu. Děkujeme všem

přípitku.

sponzorům a lidem, kteří se na této
akci podíleli!

Doufáme, že tuto tradiční slavnost budeme
moci brzy opět uspořádat pro další nově

Lucie Konupková

narozené občánky!
Za kulturní komisi
Veronika Špundová
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Investiční akce v obci

Oprava obecní cesty
Koncem června 2019 proběhla provizorní

Stezka k nádraží

oprava slepé obecní cesty vedoucí ke
Kreuzigerům, Lebduškům a Nečasům.

Celé letošní jaro a léto se neslo v duchu

Opravu provedla firma Online-olin s.r.o.

příprav projektu nové společné

Postupně byla odtěžena horní vrstva

stezky pro chodce a cyklisty, která povede

komunikace v tloušťce cca 10 cm, která

od odbočky ke stolárně pana Pavlíčka

byla odvezena na skládku. Poté firma

až k potoku před nádražím v Mladějovicích.

přivezla a rozprostřela asfaltový recyklát

Ing. Jan Hvorecký, projektant stezky,

v tloušťce 8-10 cm. Poslední fází bylo strojní

postupně zapracovával do projektu

zhutnění navezeného recyklátu.

připomínky všech úřadů a institucí.

Celá akce vyšla na 57 286 Kč včetně DPH.

Poslední srpnový týden bylo pak celé dílo

Díky opravě zmizelo černé bláto a

předáno na stavebním úřadě ve Šternberku
a doufáme, že v brzké době bude vydáno

několikacentimetrové kaluže, které ztěžovaly
život obyvatelům čtyř rodinných domů.

územní rozhodnutí i stavební povolení.

Asfaltový recyklát není věčný, ale měl by

Zároveň nás navštívila dotační specialistka,

vydržet do doby, než obec sežene finance

která nám zpracovává všechny podklady

na vybudování plnohodnotné, zpevněné,

nezbytné k podání žádosti o dotaci z Místní
akční skupiny (MAS) Šternbersko. Ta nám,

asfaltové komunikace.

mimo jiné, přinesla pozitivní zprávu, že
termín pro podávání žádostí bude posunut
zhruba o dva měsíce, takže není potřeba být
ve stresu, zda stihneme získat stavební
povolení. Vše je tedy na dobré cestě. Pokud
bychom dotaci získali (v což pevně věříme),
výběrové řízení na zhotovitele stavby by
mohlo proběhnout v letních měsících příštího
roku a celé dílo by mohlo být dokončeno do
konce roku 2020. Tak nám držte palce 😊.

Pozvánka na diskusní odpoledne
k plánované stezce
Nové židle v hospodě
V souvislosti s plánovanou výstavbou

Kdo občas navštíví náš komárovský hostinec

společné stezky pro chodce a

Na Rychtě, určitě si všiml, že z něj

cyklisty pořádá Obec Komárov diskusní

zmizely staré, rozvrzané židle posbírané

odpoledne, na kterém Ing. Jan Hvorecký

po celé vesnici a jejím blízkém okolí.

představí projekt stezky a odpoví na všechny

Ke dvaceti kusům kvalitních židlí od české

případné dotazy občanů. Srdečně zváni

firmy KADLEC – SEDIE s.r.o., které

jsou všichni obyvatelé Komárova.

byly pořízeny po požáru v roce 2012, bylo

Akce se koná ve středu, 4. září 2019 v 17.00

dokoupeno dalších dvacet kusů od

hodin na horním sále hostince Na Rychtě.

stejného výrobce. Z důvodu snadnějšího

Na diskusní odpoledne pak plynule naváže

čištění byl zvolen model bez čalounění.

veřejné zasedání obecního zastupitelstva,

Židle přišly obecní pokladnu na 22 800 Kč

které začíná v 18.00 hodin.

včetně DPH.

Občerstvení bude zajištěno.
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Posunutí dopravních značek
Jednou z našich priorit je i zklidnění dopravní
situace v Komárově.
Naše vesnice se neustále rozrůstá, a tak
osazené značky začátku a konce obce už
nekorespondují se skutečně zastavěným
územím – řidiči tak mohou „šlápnout na
brzdu“ až těsně před prvním plotem, nebo
dokonce až mezi prvními domy. Proto
jsme se rozhodli posunout značky začátku
a konce obce o cca 100 metrů směrem
na Šternberk, Paseku a Mladějovice.
Úprava směrem na Řídeč není nutná, navíc

Nové obrubníky a dlažba pod
kontejnery
Všichni v Komárově poctivě třídíme odpad,
takže víme, že zatímco místo na kontejnery

je zde značka osazena na samotné hranici
katastru obce. Odbor dopravy a silničního
hospodářství zaujal k naší žádosti kladné
stanovisko a dne 6. 8. 2019 vydal
oznámení o návrhu opatření obecné povahy,

naproti obecnímu úřadu se podařilo

kdy ve lhůtě následných 30 dnů je

zkulturnit již v minulosti, další dvě lokality

možné podat námitky. Pokud nikdo námitky

na své zkrášlení teprve netrpělivě čekají – u

nepodá, následně úřad ODSH Šternberk

hřiště a u kapličky. Domluvili jsme se

vydá Stanovení místní úpravy provozu, které

s panem Vlastimilem Tichým, jehož firma

bude vyvěšeno na úředních deskách

provádí dlaždičské práce, že ještě v tomto

15 dnů. Poté budeme moci značky posunout.

roce bude pod nádoby na separovaný

Doufáme, že toto opatření alespoň

odpad zhotovena zámková dlažba

částečně zklidní zejména řidiče jedoucí

s obrubníky. Pan Tichý nám zároveň

směrem od Paseky a Šternberka, kteří

přislíbil, že zhotoví i chybějící obrubníky

nebudou dobržďovat až na křižovatce u

po levé straně cesty směrem ke kapličce.

hostince. Obec Komárov zvažuje také

Po osazení obrubníků zde pracovníci

instalaci informačních radarů směrem od

správy silnic provedou vyvrtání kanálu

Šternberka a Paseky. Nyní jsme ve fázi

na dešťovou vodu, která pak již nebude

zjišťování cen a nabídek jednotlivých firem.

pravidelně zaplavovat okolní dvorky
a zahrady.

Kalanetika + samba pro ženy
Od 19. září 2019 pravidelně každý čtvrtek od
18.00 do 19.00 hod. máte možnost si trochu
protáhnout tělo. Tentokrát to bude s
kalanetikou (zpevnění těla) a základy tance
Samby. Na věku nezáleží, hlavní je radost z
pohybu. Je zapotřebí si vzít s sebou:
pohodové oblečení, karimatku, sportovní +
taneční obuv a tekutiny. Setkáváme se v
kulturních prostorách na Rychtě v Komárově.
Vstup je volný.
Zdraví a srdečně zve Alena Charouzová
Vydává Obecní úřad Komárov, Komárov 241, 785 01 Šternberk
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Malování obchodu a hospody
V týdnu od 23. září 2019 proběhne malování

Ve spodním úseku (od nádraží po začátek

hostince Na Rychtě a prodejny potravin paní

zahrad na pravém břehu) má být omezena

Jarmily Martinkové. Stěny v hostinci

hloubková eroze a na levém břehu bude

dostanou nově moderní, šedobílý nádech,

navržena tzv. berma – vodorovná terasa,

v obchodě bude převažovat barva sněhobílá.

která je při vyšších průtocích zaplavovaná

Přesné termíny malování a tím také

vodou a zvyšuje tak kapacitu koryta (viz

dočasného uzavření obchodu a hospody

obrázek). Na levém břehu se plánuje také

budou ještě upřesněny, vyvěšeny na

výsadba dřevin. Na středním úseku (po

obecních vývěskách a také vyhlášeny

silnici Komárov – Šternberk) by pak měla být

rozhlasem. Práce byly zadány

snížena levobřežní berma (směrem

panu Dvořáčkovi z Řídeče.

od pole) a zároveň navýšen terén na pravém

Různé
Revitalizace Zlatého potoka

břehu (směrem k zahradám). V návaznosti
na bermy budou místy navrženy tůně.
Na horním úseku (za silnicí na Šternberk až
po křížení se silnicí na Řídeč bude navrženo
přeložení koryta v úseku pod

Už dlouho se v naší obci mluví o úpravě

stávajícím mokřadním biotopem (cenná

Zlatého Potoka, jehož koryto

lokalita – bude zachována) do levobřežního

je na mnoha místech zaneseno půdou

volného pásu + doplnění tůní v terénních

z okolních polí a náletovými dřevinami.

prohlubních a vlhkých místech.

V rámci pozemkových úprav byly pozemky

V současné době probíhá výběrové řízení na

pod potokem a také cca desetimetrový

dodavatele projektové dokumentace.

pás podél potoka převedeny do vlastnictví

V příštím roce bude vypracován projekt a

Lesů České republiky, které si tyto

„kopnout do země“ by se mohlo v roce 2021.

pozemky nechaly zaměřit a plánují zde

Obec Komárov bude stavbu připomínkovat

provést revitalizaci, což lze do češtiny

tak, aby nedošlo ke zhoršení odtokových

přeložit jako oživení, obnovení.

poměrů a zvýšení povodňového nebezpečí.

Potoky byly až donedávna v zemědělské

O postupu prací vás budeme samozřejmě

krajině považovány za překážku

informovat.

pro průmyslové hospodaření a obdělávání
půdy, a tak byly všemožně napřimovány,
mnohdy zpevňovány betonovými panely a
jinak upravovány, aby zabíraly co nejméně
místa. Dnes je v souvislosti se
všudypřítomným suchem tendence zcela
opačná – vrátit potoku a jeho okolí život –
revitalizovat jej.
Dne 13. 8. 2019 byl zaměstnanci Lesů ČR
proveden terénní průzkum, kterého
se zúčastnila i starostka obce. Ze závěrů
tohoto průzkumu vybíráme ty
nejdůležitější informace.

Vydává Obec Komárov, Komárov 241, 785 01 Šternberk
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Blesková povodeň v Komárově

Nové nádoby na tříděný odpad a

Dne 31. července 2019 nás všechny

bioodpad

nepříjemně překvapil vydatný přívalový déšť,
který trval asi jen půl hodiny, ale způsobil
vylití Zlatého potoka z břehů hned
na několika místech. Důsledkem bylo
zaplavení několika zahrad a také
novostavby směrem k nádraží.
K vylití potoka vydatnou měrou přispělo
zanesené koryto směrem k nádraží
a nízkokapacitní průtok pod silnicí směrem
na Šternberk, který je tvořen trubkou
o průměru pouhý jeden metr. Celá záležitost
je v řešení s Lesy ČR jako vlastníkem
pozemků a správcem
vodního toku. Lesy České republiky v
nejbližších dnech podají na místně příslušný
vodoprávní úřad podnět k projednání zřejmě
nekapacitního propustku silnice
Komárov – Šternberk.

Nedávno jste ve vašich schránkách objevili
ankety ohledně zájmu o pořízení
nových nádob na tříděný odpad
pro domácnosti.
Děkujeme za jejich vyplnění a nyní
se pokusíme celou záležitost vysvětlit
poněkud podrobněji. Mikroregion Šternbersko
nabízí v rámci svých aktivit obcím vyřízení
dotace na pořízení nádob na separovaný
odpad tzv. „na klíč“, tj. včetně kompletní
administrace i vyřízení výběrového řízení.
V rámci této akce lze pořídit nádoby pro
domácnosti na plasty, papír, bioodpady
(popelnice) o objemu 120 litrů či 240 litrů,
takže lidé mohou třídit přímo doma. Dále
jsou obcím nabídnuty nádoby na dovybavení
stávajících, případně na zřízení nových
sběrných hnízd po obci – jsou to nádoby o
objemu 1100 litrů, popř. zvony na separaci
papíru, plastů, skla (barevného a bílého),
nápojových kartonů, drobných kovů atd.
Jelikož jste o nádoby projevili zájem, a
protože se chystáme dovybavit také
stávající hromadná sběrná místa, budeme se
akce účastnit. Žádosti budou přijímány do
konce ledna 2020 a nádoby by mohly být
dodány v létě příštího roku.
Pokud dojde k pořízení nádob do
domácností, k jejich zápůjčce občanům

Exkurze na čističku odpadních vod
VHS Sitka všechny srdečně zve na exkurzi
do čističky odpadních vod v Mladějovicích,
která proběhne v sobotu 7. září od 9.00 do
11.00 hodin.
Těšit se můžete na zasvěcený výklad
vedoucího čističky, pana Šnajdra.

dochází na základě jednoduché smlouvy
o zápůjčce a po ukončení doby
udržitelnosti (5 let) přechází nádoba
automaticky do vlastnictví občana
(podobně jako u kompostérů).
Pořízené nádoby do domácností budou
opatřeny čipy pro budoucí možné využití
inteligentních systémů pro správu
odpadového hospodářství obce (lze zaplatit
z dotace).

Vydává Obec Komárov 241, 785 01 Šternberk

STRANA 6

Sběr starých elektrozařízení

Z Domova seniorů

Kdo by neměl doma trochu toho harampádí

Domov seniorů Komárov bude v říjnu 2019

v podobě starých fénů na vlasy, dávno

slavit 3. narozeniny své existence.

doslouživších mlýnků na kávu či

Nejlépe je zpravidla člověku doma, v kruhu

rychlovarných konvic. Tento drobný

svých blízkých. Ne vždy a všem

elektroodpad však nepatří do běžných

je však možné toto rodinné zázemí

popelnic a v bytě taky mnoho parády

poskytnout. Pak přijde na řadu některé

nenadělá. Proto se jej můžete zdarma zbavit,

ze zařízení sociální péče. Jedno takové

a to na dvou místech – přineste jej buď

zařízení vyrostlo v říjnu 2016 i ve Vaší

do obchodu paní Jarmily Martinkové, nebo

obci Komárov.

na obecní úřad, kde bude instalována

Domov poskytuje 24 hodinovou zdravotní

speciální sběrná nádoba. Objemnější

a sociální péči ve 2 registrovaných

elektrozařízení (pračky, ledničky apod.)

službách od října 2016. Domov pro seniory

lze zavézt hasičům do Řídeče. Je také

s kapacitou 10 lůžek a domov se zvláštním

možnost domluvit se v obchodě a hasiči si

režimem s kapacitou 90 lůžek.

pro elektroodpad přijedou.

Péči poskytujeme v souladu se standardy

Kominík v obci

kvality sociální péče Ministerstva práce

Pan Milan Soldán z Lužic bude v úterý 17. 9.

o sociálních službách. Posláním domova je

2019 provádět v naší obci čištění a revizi
komínů. Zájemci o kominické práce se
mohou nahlásit v kanceláři OÚ Komárov, tel.:
585 034 106, e-mailem: starosta@obeckomarov.cz nebo osobně v úřední dny. Panu
Soldánovi bude předán seznam nahlášených
lidí a poté Vás bude kontaktovat telefonicky
s domluvou na konkrétní hodinu.
(Kontakt na pana Milana Soldána, tel.: 732
427 378)

a sociálních věcí v souladu se zákonem
odborně poskytovat pomoc, podporu a péči
klientům se sníženou soběstačností
z důvodu jejich věku nebo jejich
onemocnění. Nejčastěji se jedná o klienty
s demencí způsobenou Alzheimerovou
chorobou, stařeckou demencí nebo jiným
typem demence ve všech stádiích.
Domov zajišťuje celodenní stravování
v rozsahu podávání 5x až 6x denně. Pro
naše klienty je připravováno ve vlastní

Mobilní pedikúra MARUŠKA

kuchyni stravování racionální a diabetické,
v případě potřeby je mechanicky upraveno.

V Komárově můžete nově využít služby

Klientům nabízíme ubytování ve vybavených

mobilní pedikúry. Objednat si můžete třeba

dvoulůžkových pokojích. Každý klient má

protiplísňovou lázeň, lázeň se změkčovací

možnost si ze svého původního domova

solí, odstranění tvrdé zrohovatělé kůže,

přinést své oblíbené osobní věci a díky nim

ošetření otlaků, kuřích ok, úpravu a

se bude cítit jako doma.

modeláž, peeling a masáž nohou, ošetření

Celý areál zahrady je obklopen okrasnými

a lakování běžnými i gelovými laky.

květinami a keři nebo také bylinkovou

Pedikúru provozuje paní Maria Kuželová,

skalkou, o které se společně s klienty

Komárov 203. Objednávky přijímá po

staráme. Zahradu pro odpočinek a relaxaci

předchozí telefonické domluvě.

využívají nejen naši klienti, ale i jejich

Kontakt: 737 835 695.

návštěvy se svými domácími mazlíčky.
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V areálu se nachází dětské hřiště, které

VÝZNAMNÁ JUBILEA

mohou využívat nejen návštěvy
domova, ale také veřejnost.
Otevírací doba hřiště je od 7 do 19 hodin.
Radka Střelcová, zástupkyně ředitelky DS
Komárov

V měsíci červenci a srpnu jsme za Obec
Komárov gratulovali k významnému
životnímu jubileu:
panu Otokaru Szarowskému
paní Olze Rubringrové
paní Boženě Jonášové
paní Jitce Balákové
Oslavencům přejeme do dalších let
hlavně hodně zdraví a osobní

Kulturní rubrika

pohody.

Komárovské hody 2019
Obec Komárov vás srdečně zve na již

KRÁTKÁ OZNÁMENÍ

tradiční Komárovské hody, které proběhnou
v sobotu, dne 14. září 2019 od 14.30 hodin
na místním hřišti.
Program hodů:
14.30 Otevření areálu hřiště
15.00 – 18.00 Cimbálová muzika Frgál
15.30 Vystoupení mažoretek z Bohuňovic
18.00 – 19.00 Tombola

Svozy odpadů
Příští svozy odpadu proběhnou:
Směsný odpad: 17. 9. a 15. 10.
Bioodpad: 3. 9., 17. 9., 1. 10., 15. 10. a
29. 10.

19.00 – ?? Zábava s kapelou JB2
***
Neděle 15. 9. ve 14.00 hodin Požehnání u

Povinně zveřejňované údaje

kapličky

Komárovský zpravodaj č. 3-4/2019 – 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/
Vydání ze dne 2. 9. 2019

Kromě výše uvedeného se můžete těšit na
prodejní stánky (nabídka belgické
čokolády, Bachovy květové esence a
aromaterapie aj.) Pro děti pak bude
přichystána tvořivá dílnička, projížďka na
koních z Řídeče, skákací hrad a airbrush
tetování. K výborné náladě zajisté přispějí
dobroty z udírny a bohaté občerstvení.
Vstupné je dobrovolné.

Vydává Obec Komárov 241, 785 01 Šternberk

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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