PRVNÍ ROČNÍK | ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2019

KOMÁROVSKÝ
ZPRAVODAJ
Oficiální zpravodaj o dění v obci

Slovo úvodem
Milí komárovští občané!
Ani jsme se nenadáli a letošní skutečně
zlaté babí léto se nám přelilo do
pošmourného, zvolna tlejícího podzimu.
Poslední plody našich zahrádek jsou
sklizeny, nyní už zbývá jen pohrabat listí
a připravit se na první pořádné mrazíky.
Vše se na chvilku uklidní a ztiší, než
nastane ten pořádný předvánoční shon.
Zalezlí v teple svých domovů, vděčně
vzpomínáme na mimořádně slunečné
zářijové a říjnové dny. Slunečné počasí
přálo i dění v obci – užili jsme si
komárovské hody s rekordní účastí
občanů a minulý víkend také večer
seniorů, podařilo se nám přemístit
dopravní značky, dokončit odvodňovací
kanál či vyčistit obecní park od starých
keřů. Nyní ještě doděláváme stání pod
kontejnery u hřiště, abychom ještě před
prvním sněhem zkulturnili také toto
místo.

Pokud počasí dovolí, rádi bychom ještě
formou brigády zvládli oplocenku v obecním
lese. Samozřejmě pokračujeme ve věcech,
které nejsou tolik (ještě) vidět – zejména
v projektu stezky k nádraží. Navíc jsme
začali konkrétně řešit projekt obnovy zeleně
kolem Komárova. Podrobnosti o tomto
projektu se dočtete ve zpravodaji, který
právě držíte v ruce.
Doufáme, že Vás toto informacemi nabité
číslo potěší a množství textu Vás neodradí
od čtení. Další číslo obecního zpravodaje
vyjde až těsně před Vánocemi, proto Vás už
zde zveme na tradiční předvánoční akce,
jako jsou Mikuláš, předvánoční dílničky či
zpívání koled u vánočního stromu. Za Obec
Komárov Vám přeji úspěšné překlenutí
tohoto mezičasu a těším se na setkání na
prosincových akcích.
Jan Habernal, místostarosta obce

STRANA 1

Stalo se...
Komárovské hody 2019
Každoročním

vrcholem

komárovského

Hned

bezesporu

již

komárovském pódiu blýskly mladé mažoretky

tradiční komárovské hody, které se konají

ze skupiny Bohunky z Bohuňovic. Lidové

bez

byla

rytmy cimbálovky se prolínaly s vůní pečené

opravena kaplička zasvěcená Panně Marii.

kýty a dobrot z udírny pana Jiřího Patky.

V první polovině září slaví církev hned tři

Všichni žíznivci se zase srocovali u stánku

svátky spojené s Pannou Marií – nejprve 8.

pana

září svátek jejího narození, pak 12. září

nevyschly ani do časných ranních hodin.

svátek jejího jména, kdy svůj svátek slaví

Vrcholem

také všechny Marušky po celé republice, a

kolo štěstí s hodnotnými cenami.

společenského
přestávky

života
od

jsou

roku

2005,

kdy

po

první

Viléma

hudební

Langmaiera,

organizovaného

sérii

jehož

se

na

zásoby

programu

bylo

nakonec 15. září celou triádu uzavírá svátek
Panny Marie Bolestné.
Komárovské

hody

se

konají

vždy

druhý

víkend v září, což je doba, kdy už dokáže být
počasí pěkně nevyzpytatelné. Naštěstí se
letos všechny obavy rozplynuly, když jsme
se v sobotu 14. září probudili do nádherného
babího léta. Již kolem poledne se na místní
hřiště začaly sjíždět nejrůznější atrakce –
dorazili kolotočáři s řetízkovým kolotočem,
stánkem plným dobrot a skákacím hradem,
vedle nich vyrostly obchůdky s aromaterapií
a čokoládovými dobrotami.

Po něm už se k mikrofonům dostala skupina
JB2, která rozjela tradiční taneční zábavu až
do kokrhání prvních kohoutů.V neděli po
obědě

pak

komárovské

proběhlo
kapličky,

završilo

největší

Jménem

obce

požehnání
které

svátek

bychom

u

naší

symbolicky

naší
chtěli

vesnice.
poděkovat

všem, kteří se do této akce se zápalem
zapojili a také všem, kteří poskytli krásné
dary dokola štěstí. Děkujeme a už teď se
těšíme na příští rok!

Vedle pódia nechyběly dílničky pro tvořivé
děti a za pódiem odfrkovali koníci z Řídeče,
ochotní svézt každého malého dobrodruha.
Kolem třetí odpoledne to rozbalila cimbálová
hudba z Dlouhé Loučky a všeobecné veselí
se mohlo rozjet naplno.
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Večer seniorů 2019
Stalo se již dobrou tradicí, že každý rok na

Trochu jsme se obávali stísněných prostor,

podzim, když je vše ze zahrádek už dávno

přece jen sál v Mladějovicích je daleko

sklizeno, pořádají naše blízce příbuzné obce

větší,

Komárov, Řídeč a Mladějovice večer pro

Z krásně vytopeného hostince sálalo teplo

naše seniory, kteří spolu strávili celý život,

domova a komornější ráz celého večera byl

ale poslední dobou již nemají tolik příležitostí

ke prospěchu věci – lidé k sobě měli

se

ze

jednoduše blíže a každý mohl s každým

zdravotních či jiných důvodů. Tradiční večer,

probrat své radosti a starosti za poslední

který je zároveň poděkováním za to, co pro

rok. To vše za doprovodu živé hudby,

naše obce tito lidé v minulosti vykonali, skýtá

kterou zpestřilo vystoupení dětí z Řídeče.

ideální příležitost k přátelskému popovídání

Taneční

při dobré muzice, jídle a pití.

k prasknutí a celým prostorem se linula

potkat

a

povykládat

si,

ať

už

vůně

ale

obavy

parket

řízků

se

byl

s

brzy

rozplynuly.

celou

dobu

bramborovým

plný

salátem.

Vrcholem večera se stala tombola s více
než 70 cenami! Jen málokdo odcházel
neobtěžkán nejrůznějšími dary. Akce se
neplánovaně protáhla přes půlnoc, protože
se

jednoduše

Úsměvy

nikomu

všech

nechtělo

účastníků

při

domů.
nočním

rozvozu svědčily o tom, že se to letos
skutečně

povedlo.

Akci

podpořila

také

Místní akční skupina Šternbersko částkou
3000 Kč.
Děkujeme

všem,

kteří

večer

seniorů

Z důvodu rekonstrukce sálu kulturního domu

pomohli připravit, hlavně obci Řídeč, která

v Mladějovicích bohužel nebyl k dispozici

na sebe letos vzala odpovědnost hlavního

prostor pro seniory ze všech tří vesnic, a

organizátora, všem sponzorům, řídečským

proto bylo dohodnuto, že večer pro důchodce

hasičům, kteří poskytli auto k rozvozu

uspořádají společně obce Komárov a Řídeč.

účastníků,

Akce se konala v sobotu 9. listopadu 2019 v

lidem, kteří pomohli se zdobením sálu a

hostinci U Zlatého potoka v Řídeči, který má

jinými přípravami, díky nimž byla akce

potřebnou

jedinečná a nezapomenutelná.

kapacitu

a

také

bezbariérový

všem

kuchařům,

muzice

přístup.
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a

Stezka k nádraží

Zpevněná plocha pod kontejnery

Stalo se už jakousi tradicí, že vám v každém

V minulém zpravodaji jsme vás informovali, že

obecním zpravodaji přinášíme nejčerstvější

obec plánuje zhotovit zpevněnou plochu pod

zprávy

největší

kontejnery na tříděný odpad u hřiště a u

pěší

kapličky

ohledně

investiční

naší

akce,

totiž

momentálně
stezky

pro

a

v

podobě

obrubníků

a

zámkové

cyklisty směrem k mladějovickému nádraží.

dlažby. Z projektu u kapličky nakonec sešlo

Tento seriál nepřerušíme ani nyní. Začátkem

z toho důvodu, že původně plánovaný prostor

září

na kontejnery neleží zcela na pozemku obce,

se

uskutečnilo

ohledně

plánované

projektant,
našim

Ing.

občanům

diskusní
stezky,

odpoledne
na

kterém

tudíž bude nejprve nutné vyřešit majetkové

Jan

Hvorecký,

představil

vztahy. Kromě toho od celé akce ustoupil,

celý

investiční

projekt

z kapacitních důvodů, i původně vybraný

a

odpověděl na všechny dotazy. Akce se těšila

zhotovitel.

velkému zájmu ze strany veřejnosti. V říjnu

oslovit

proběhl dopravní průzkum na silnici mezi

kontejnery

Komárovem a Mladějovicemi formou sčítání

Vybrána

vozidel.

byl

jediná z oslovených firem zaslala cenovou

vybrán taktéž Ing. Jan Hvorecký. Zpracování

nabídku ve výši 45 466,- Kč vč. DPH. Do

průzkumu, které je nezbytné pro řízení ve

země se koplo v prvním listopadovém týdnu,

věci

obecní

nyní jsou již zabetonovány obrubníky a je

pokladnu na 4800 Kč. Dne 16. října 2019 bylo

čerstvě položena dlažba. Celá stavba bude

konečně zahájeno řízení o společné povolení

dokončena v nejbližších dnech.

Jako

zpracovatel

stavebního

povolení,

průzkumu

přišlo

Nakonec

jiného

bylo

zhotovitele

realizovat

byla

tedy

firma

zatím

rozhodnuto

a

stání

jen

Šternstav,

u

pod
hřiště.

která

jako

stavby a byl zaplacen správní poplatek ve
výši 10 000 Kč. Dle vyjádření stavebního
úřadu by mohlo být povolení vydáno do dvou
měsíců,

pokud

vše

půjde

hladce

(což

znamená, pokud se nikdo neodvolá či pokud
nebude vznesena žádná námitka, která by
řízení pozdržela). Dotační výzva Místní akční
skupiny

Šternbersko

bude

vyhlášena

v průběhu listopadu a bude prodloužena až
do ledna, takže je velká šance, že se nám
podaří tuto dotaci stihnout. Nic ale není ještě
vyhráno, proto nám držte palce.

Vymalovaná hospoda a obchod
Na konci října proběhlo dlouho plánované
malování

hostince

Na

Rychtě

a

prodejny

potravin paní Jarmily Martinkové. Všechny
prostory nyní září novotou a čekají jen na
Vaši návštěvu.
Přijďte

si

majitelce

nakoupit
obchodu

k

věčně

nebo

usměvavé

za

dlouhých

podzimních večerů jen tak posedět na pivo a
poklábosit

se

svými

sousedy

u

příjemně

sálajícího krbu.
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Nový kanál na silnici na
Mladějovice
V září proběhlo další terénní jednání se
zástupci

Správy

silnic

Olomouckého

kraje

ohledně obrubníků a odvodnění silnice III.
třídy směrem na Mladějovice vedle pana
Smékala.

Schůzky

se

zúčastnil

také

projektant silničních staveb, který bohužel
odmítl náš původní návrh realizovat projekt
odvodnění
Obrubníky

silnice
by

zde

včetně

obrubníků.

zasahovaly

do

profilu

vozovky a bylo by nutné je protáhnout až za

Úprava zeleně v obecním parku
Kdo často chodíte středem obce, zajisté jste
si všimli, že v obecním parku za křížem je
najednou nějak více světla. V rámci omlazení
parku jsme odstranili již značně přerostlé a
předchozím zkrácením zohavené túje. Keře
za léta minimální údržby vytvořily v parku
ponurý a nevzhledný kout s nálety bezu,
břečťanu, maliní a s jiným rostlinstvem, které
patří do lesa, nikoli však do centra obce.

vjezd k domu č.p. 242. K tomu by bylo
potřeba vyhotovit projekt a spustit celé úřední
kolečko

posuzování

a

povolování.

Je

tak

možné, že by se vlastníci zaplavovaných
dvorků a zahrad nedočkali potřebného kanálu
ani v příštím roce. Pracovníky správy silnic
byl tak alespoň vyvrtán a osazen kanál, který
by měl při deštích zachytit a odvést většinu
vody, která by jinak dál zaplavovala pozemky
našich občanů.

V parku v příštím roce vysadíme několik
kvetoucích keřů, které by měly této části obce
dodat živější barvy a optimističtější ráz.

Posun dopravních značek obce
Určitě

jste

zaregistrovali,

že

značky

oznamující začátek a konec obce Komárova
poněkud změnily své místo a posunuly se
směrem ven z vesnice, čímž se prodloužil
úsek, kterým by řidiči měli projíždět nanejvýš
padesátkou. Přesun značek provedla firma
Sekne s.r.o. za celkem 13 068 Kč včetně
DPH. Dle prvních subjektivních dojmů tento
posun značek skutečně do jisté míry přispěl
ke zklidnění dopravy.
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Řidiči, kteří přijíždějí zejména od Šternberka

Dne 11. října 2019 proběhl přímo na místě

a

terénní průzkum za účasti představitelů Obce

od

Paseky

a

kteří

dodržují

pravidla

České

silničního provozu, zpomalují dříve a do obce

Komárova,

vjíždějí

Dalšími

správce vodního toku, zástupců Správy silnic

kroky, které by měly přispět ke zklidnění

Olomouckého kraje, jakožto vlastníka silnice

provozu, jsou instalace informačních radarů a

a propustku, a pracovnice Odboru životního

dlouho plánovaný přechod u Domova seniorů,

prostředí

který by měl být spojen s výstavbou chodníku

terénním

přes obec. Příští rok bude realizován projekt

názorů

na tento úsek chodníku a také na samotný

Zástupci Správy silnic byli toho názoru, že

přechod, takže při troše štěstí, financí a

příčinou lokálních povodní je zanesené koryto

náklonnosti úřadů by mohli občané za pár let

pod propustkem, Lesy České republiky zase

přecházet

na

oponovaly, že koryto je v pořádku a příčinou

rozhodnutí úřadů, nicméně projekt přechodu

problému je malý průměr trubky pod silnicí.

budeme tvrdě prosazovat, neboť bezpečnost

Jednání nakonec dospělo k závěru, že Správa

občanů je pro nás absolutní prioritou.

silnic

už

snesitelnou

bezpečněji.

rychlostí.

Všechno

záleží

Lesů

ze

Šternberka.

šetření
mezi

dohledá

republiky,

Po

proběhla

Lesy

ČR

a

jakožto

samotném

krátká

výměna

Správou

dokumentaci

k

silnic.

propustku

včetně výpočtů průtoku, na jejichž základě
měl být zvolen průměr potrubí. Kdyby se
ukázalo, že průměr je nedostatečný, bylo by
zahájeno

řízení

k

navýšení

kapacity

propustku. Na daný dokument stále čekáme.

Místní šetření – propustek pod
silnicí směrem na Šternberk
Občany Komárova, kteří bydlí poblíž Zlatého
potoka, již řadu let trápí propustek pod silnicí
při výjezdu z obce směrem na Šternberk.
Zlatý

potok

je

zde

„přehrazen“

silnicí

a

propustek v podobě trubky o průměru 0,8
metru nestačí při přívalových deštích pobírat
vodu, která se pak nekontrolovatelně vylévá
na okolní pozemky.
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Žádost o dotaci by se měla podat začátkem

Nádoby na separovaný odpad do

příštího roku. Během příštího léta bychom se

každé domácnosti
Jak jsme vás informovali již v minulém čísle

mohli

dozvědět,

zda

Mikroregion

uspěl

a

dotace byla schválena. Poté někdy zhruba na

zpravodaje, chystají se změny ve způsobu

podzim roku 2020 by se realizovalo výběrové

svozu odpadů. Nevýhody stávajícího systému

řízení na zhotovitele separačních nádob. Pak

spočívají

by trvalo zhruba 3 měsíce, než by

hlavně

v

nepříliš

průhledném

vyúčtování, kdy nikdy není zcela jasné, kolik

se

odpadů se v jaké vesnici skutečně odvezlo.

zhruba v červenci 2021 by se mohl spustit

Systém s vozidly vybavenými vahami dodnes

systém sběru odpadů z každé domácnosti.

spolehlivě nefunguje.

Než budou popelnice fyzicky v každé obci, by

popelnice

vyrobily,

což

že

znamená,

Proto několik obcí z mikroregionu iniciovalo

proběhlo výběrové řízení na novou svozovou

jednání

firmu, která by pokryla individuální požadavky

o

možné

změně

firmy

na

svoz

odpadů. V průběhu jednání zaujala členy
mikroregionu nabídka firmy ASHPA. Dne 24.
9. 2019 se ve Štěpánově uskutečnila Valná
hromada Mikroregionu Šternbersko, kde pan
Tomáš

Hlavenka

oběhová
přítomné

ze

společnosti

hospodářství
s

návrhem

s.r.o.

společného

každé obce. Důležité je zmínit, že zbylých 15
%

nákladů

na

popelnice

hradí

čili

obec,

občany tato změna nebude stát vůbec nic.
Stávající sběrná místa (kontejnery) na tříděný

ASHPA

odpad plánujeme zachovat, pouze bude dle

seznámil

potřeby snížen počet kontejnerů, případně

projektu

budou doplněny kontejnery na jiné druhy

svozu odpadů, který spočívá v pořízení nádob

odpadů (např. kovové obaly apod.).

na papír a plasty všem domácnostem obcí a
následném svozu způsobem „door to door“ –
čili doslovně od dveří ke dveřím. K tomu lze
navíc

získat

i

dotaci

ze

Státního

fondu

Obnova zeleně v krajině
V minulých číslech obecního zpravodaje jsme
že

životního prostředí, která by pokryla 85 %

vás

nákladů na pořízení popelnic. Obec Komárov

dokončené

se připojila s ostatními obcemi ke společnému

snažit obnovit krajinné prvky, které zanikly

projektu mikroregionu ve spolupráci s firmou

v

ASHPA,

rozorávání mezí apod. Tato dřívější politika

zastoupená

panem

Tomášem

informovali,

pozemkové

důsledku

v

návaznosti

úpravy

někdejšího

se

na

budeme

scelování

polí,

způsobila, že v současné době je krajina na

Hlavenkou.
panem

katastru Komárova jednotvárná (hlavní silnice

od

nebo pole). Prakticky zde chybí pásy zeleně,

jednotlivých obcí a sepisuje žádost o podání

které nejen skýtají úkryt drobným živočichům,

dotace.

ale také brání „splavení“ vody z polí při

V

současné

Hlavenkou

době

Mikroregion

zpracovává

s

podklady

přívalových deštích. Dále zde chybí jakékoli
polní cesty, po kterých by mohli občané
chodit na vycházky do přírody. Toto vše má
v budoucnu řešit realizace tzv. společných
zařízení, což jsou právě ony pásy zeleně,
polní cesty, remízky, aleje, větrolamy apod.
V rámci priorit jsme vybrali lokální biokoridory
č. 22 a, b, c, d a poté interakční prvky IP1,
IP2, IP3 a IP-ZP1.
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Laicky řečeno, biokoridory jsou pásy zeleně
osázené stromy a keři, které mají za účel
zadržovat vodu v krajině, přispět ke krajinné
různorodosti (nejen kukuřičné pole a hlavní
cesta),

poskytnout

úkryt

před

kombajny

různým živočišným druhům, přispět k výskytu
nových rostlinných společenstev apod. A taky
samozřejmě

poskytnout

stín

a

zázemí

k

vycházkám občanů.

Příklad lokálního biokoridoru u Jičína
Zdroj: Státní pozemkový úřad
Realizace daných zařízení je samozřejmě
Biokoridor 22 a – od Mladějovického lesa po

nesmírně nákladná, šplhá se do milionů, a

Řídečský potok

proto o ní naše obec bez dotací vůbec

Biokoridor 22 b – podél Řídečského potoka,

nemůže uvažovat. Naštěstí však Evropská

doplnění a rozšíření vegetace

unie

Biokoridor 22 c – za Řídečským potokem až

prostředí

po křížení se silnicí u domova seniorů

dotace – u biokoridorů se jedná o 100 %, u

Biokoridor 22 d – nejdelší – pás stromů a

interakčních prvků 80 %. Dotace na polní

křovin od Hliníku přes křížek až dolů ke

cesty jsou bohužel velmi nízké a projekty na

katastru Paseky

ně mají jen malou šanci na úspěch, proto je

z

Operačního
poskytuje

programu
na

společná

životního
zařízení

zatím realizovat nemůžeme. Již jsme jednali
Interakční prvky jsou opatření různorodého

s

významu.

společných zařízení na klíč (tj. projekt, žádost

IP1 – alej a pás zeleně (stromy, keře) od

o

svahu nad kapličkou (Řídečským potokem), po

realizace), od které jsme obdrželi cenovou

vrcholu kopce (větrolam) až po silnici na

nabídku. Vzhledem k výši investice však musí

úrovni Komárovského kopce

být

IP2

–

alej

kolem

budoucí

cesty

pod

jednou
dotaci,

firmou
výběrové

osloveno

proběhnout

alespoň

nabízející
řízení

pět

regulární
že

realizaci

a

firem

samotná

a

výběrové

musí
řízení.

Komárovským kopcem

Původní

IP3 – alej kolem budoucí cesty na vrcholu

s realizací již v roce 2020, jsou zřejmě

kopce směrem od Šternberka – hlavní cesta –

nereálné, ale budeme dělat vše pro to, aby se

Mladějovický les

začalo

IPZP1 – Zatravňovací pás s vegetací od

v krajině neprojeví ze dne na den.

naděje,

co

nejdříve,

by

se

neboť

mohlo

výsledky

začít

se

zhruba půlky kopce na Šternberk směrem k
Mladějovickému lesu.
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Stavba oplocenky a brigáda

Kniha o dějinách Komárova

v obecním lese

Známý biblický výrok zní, že nejen chlebem

Na konci října byla vyčištěna od náletových
dřevin část obecního lesa, kde na jaře 2020
proběhne výsadba cca 1700 nových stromků.
Již

nyní

oplocenky

na
proti

podzim
zvěři.

proběhne
Akce

se

výstavba
uskuteční

formou brigády dobrovolníků z Komárova.
Účastníci se mohou těšit na pocit dobře
odvedené práce pro obec a také na drobné
občerstvení během celé akce (špekáčky, pivo
a nealko nápoje). Tímto se obracíme se
žádostí o pomoc hlavně na všechny silné
chlapy z Komárova, neboť půjde o fyzicky
náročné zarážení kůlů a instalaci uzlového
pletiva.

živ je člověk. Proto jsme se rozhodli kromě
realizace

materiálních,

hmatatelných

projektů, které reálně zkrášlí naši vesnici,
zapracovat
poznali

také

místo,

na

tom,

abychom

žijeme,

kde

lépe
často

jeho

pohnuté osudy a osudy lidí, kteří ve vesnici
v

žili

minulosti

a

vlastníma

rukama

vybudovali to, co nás dnes obklopuje. Obec
Komárov

dosud

postrádá

jakoukoli

obsažnější publikaci či pojednání o své
historii,

nepočítáme-li

internetových
ceduli

naproti

řádků

pár

stránkách
obchodu.

na

nebo

údaje

A

je

to

na

škoda.

Vzhledem k výměně obyvatelstva po válce
se sice hodně materiálu možná nenávratně
ztratilo, ale další spousta jich leží v různých
archivech a byla by škoda je nevyužít. Proto
byl osloven historik a archivář Mgr. Jakub
Huška, který již vydal podobné publikace pro
Nemilany
souhlasil
v

a
a

různých

Chomoutov.
provedl

Pan

Huška

předběžný

výzkum

archivech,

kde

nalezl

hodně

materiálů, o jejichž existenci nemáme ani
tušení.

Práce

na

přípravě

knihy

budou

spočívat také v rozhovorech s pamětníky,
takže budeme moc rádi, pokud nám i Vy
otevřete cennou studnici svých vzpomínek.
Akce se bude konat v sobotu, dne 23.
listopadu 2019, sraz je v 9.00 u obecního
úřadu, případně může každý dorazit na
místo sám (dle přiložené mapky).
Předem děkujeme všem zájemcům!

Kniha by měla mít kolem 60-70 normostran
a její přibližná cena bude 23 000 Kč za text,
plus cca 15 000 Kč za následné grafické
zpracování a tisk. Součástí knihy by měly
být

také

staré

fotografie

dokumentující

zejména pohnuté dějiny 20. století – zde
budeme

vděční

komárovských

za

pomoc

pamětníků.

všech
že

Věříme,

společně to zvládneme.

Těžba dřeva v obecním lese
Na

zářijovém

zasedání

obecního

zastupitelstva byla snížena cena dřeva pro
těžbu samovýrobou z obecního lesa. Nová
cena

je

250

Kč

za

prostorový

metr.

Zájemci o těžbu dřeva v obecním lese se
mohou dostavit pro povolení na obecní úřad
v

úředních

hodinách

nebo

jindy

po

telefonické či mailové domluvě.
Vydává Obec Komárov, Komárov 241, 785 01 Šternberk

STRANA 9

Staré fotografie – prosba

Mikulášská nadílka u vás doma

Nejen v souvislosti s plánovaným vydáním

Milí rodiče a děti,

knihy o dějinách Komárova se obracíme na

Obec Komárov si Vás dovoluje informovat, že

všechny komárovské patrioty, pamětníky či

ve čtvrtek 5. 12. 2019 po setmění dědinou

nadšené fotografy s prosbou o poskytnutí

projde

starých fotografií se snímky vesnice, života

Mikulášská družina navštíví děti do věku 10

v Komárově, vesnických akcí apod. Budeme

let,

vděční za každou jednu fotku. Cenné jsou

Mikuláše nějakou básničku či písničku.

Mikuláš

včetně.

Děti

s

andělem

nechť

si

a

čertem.

nachystají

pro

zejména fotografie samotné obce a akcí, jako
jsou stavění máje, obecní brigády, vesnické

Pro děti z Komárova bude balíček zajištěn.

tancovačky či hasičské akce, a to od let

Možnost objednání balíčku i pro ostatní děti

poválečného

za poplatek 120,- Kč.

historie.

osidlování

Všechny

až

do

poskytnuté

nedávné
fotografie

naskenujeme a samozřejmě hned vrátíme.

Pomozte nám také vytvořit

Pokud víte, že vám někde doma leží takový

KNIHU HŘÍCHŮ !!!

poklad, budeme rádi za jakoukoli pomoc.
Některé z fotografií budou (se souhlasem

V případě zájmu prosím zašlete jména dětí,

autora)

číslo popisné, jejich hříšky a pochvaly na

zveřejněny

v

připravované

knize,

některé pak na našich obecních internetových

adresu

starosta@obec-komarov.cz

nebo

stránkách. Předem moc děkujeme!

využijte schránky na Obecním úřadě,

a to

nejpozději do pondělí 2. 12. 2019

Čipování psů v Komárově
Dne 23. listopadu v 9.00 hodin proběhne u
obecního úřadu čipování psů. Čipování je

Předvánoční tvořivé dílničky

dobrovolné a provede jej MVDr. Pavel Maňák.

Rádi bychom pozvali všechny tvořivé děti,

Cena za čipování jednoho psa je 450 Kč.

rodiče, prarodiče a také všechny kreativní lidi

Zájemci

bez

se

mohou

nahlašovat

do

listopadu na obecním úřadě.

21.

rozdílu

věku

na

naše

již

druhé

předvánoční tvořivé dílničky, které proběhnou
v neděli dne 15. prosince 2019 od 14.00
hodin na horním sále hostince Na Rychtě
v Komárově. Těšit se můžete na výrobu
vánočních

ozdob

a

také

tradiční

vánoční

punč. Těšíme se na Vás!
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Zpívání koled u vánočního stromu
Stalo se dobrou tradicí, že poslední sobota
před Štědrým dnem patří setkání občanů
Komárova pod vánočním stromem v centru
vesnice. Stejně jako každý rok, i letos nám
zahraje dechová hudba tradiční koledy, které
si můžeme společně zazpívat. Připraven bude
také punč a vánoční cukroví – každý může
přinést něco na ochutnání z vlastních zásob.
Akce začíná letos o hodinu dříve – budeme
se na Vás těšit v sobotu, 21. prosince 2019
od 17.00 hodin.

Předvánoční

tvoření

v

Domově

seniorů
Domov seniorů Komárov Vás srdečně zve na
předvánoční tvoření, které se uskuteční v
pátek 22.11.2019 od 15:30 v jídelně domova.
Zvány jsou zejména maminky a babičky s
dětmi z Komárova.
Přijďte

si

vytvořit

adventní

věnec

nebo

svícen. S sebou si přineste pouze bodce se
svíčkami, vše ostatní bude připraveno.

Z Domova seniorů
3. výročí domova seniorů

Rozsvícení vánočního stromu

V úterý 8.října 2019 oslavil Domov seniorů
v Komárově již třetí výročí. Program byl velice
nabitý, a i když počasí příliš nepřálo, vyšlo
všechno podle plánu. Domov seniorů děkuje
za úžasná vystoupení Čiperků, kteří tak splnili
přání

jedné

Olomouce,

klientce,

paní

mažoretkám

Melichové

za

z

ukázku

canisterapie, která bývá v Domově každý
týden a také kapele Trumf, která hrála po celé
odpoledne k tanci a zábavě.

v Domově seniorů
Domov seniorů Komárov Vás srdečně zve na
tradiční rozsvícení vánočního stromu. Tato
akce se bude konat ve čtvrtek 28.11.2019 od
15 hod. v jídelně domova.
Součástí rozsvícení bude v prostorách domova
umístěn strom splněných přání s přáníčky
našich klientů a vánoční jarmark.
O předvánoční atmosféru se postará pěvecký
sbor Gymnázia Šternberk.
Domov

si

pro

toto

odpoledne

připravil

návštěvu vzácného hosta.
Těšíme se na setkání s Vámi.
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Policie České republiky varuje

VÝZNAMNÁ JUBILEA

V měsíci říjnu jsme za Obec Komárov
gratulovali k významnému životnímu
jubileu:
paní Boženě Hejdové
V měsíci listopadu a prosinci
budeme blahopřát:
panu Miloslavu Koutnému
panu Janu Blažovi
Oslavencům přejeme do dalších let
hlavně hodně zdraví a osobní
pohody.

KRÁTKÁ OZNÁMENÍ

Svozy odpadů
Příští svozy odpadu proběhnou:
Směsný odpad: 12. 11. a 10. 12.
Bioodpad: 12. 11. a 26. 11.

Povinně zveřejňované údaje
Komárovský zpravodaj č. 5/2019 – 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 13.11.2019
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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