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KOMÁROVSKÝ
ZPRAVODAJ
Oficiální zpravodaj o dění v obci

Slovo úvodem
Milí občané!
Letošní Zima Nezima pomalu předává
své žezlo životadárnému Jaru. Ve
vzduchu je cítit ta neopakovatelná vůně
probuzení, opětovného vzkříšení přírody,
vůně nových dálek a příležitostí.
I náš Komárov se zvolna probouzí, avšak
nikoli ze zimního spánku, nýbrž z velmi
intenzivní zimní práce. Zatímco se za
okny střídaly plískanice s blátem,
panoval u nás na úřadě čilý ruch. Zase o
kousek se přiblížila stavba stezky
k nádraží – dočkali jsme se vytouženého
stavebního povolení, byla objednána
projektová dokumentace na realizaci
zeleně kolem obce, pořízeny byly
informační
radary
a
taky
jsme
odstartovali projektovou dokumentaci na
chodníky středem obce včetně přechodu
přes rušnou křižovatku. Nejen prací živ
je člověk, proto jsme se nezapomněli
pořádně poveselit na komárovském
plese.

Jelikož se jaro nezadržitelně hlásí o
slovo, nakoupili jsme minulý týden
sazenice k výsadbě v obecním lese – ty
do léta nepočkají, takže doufáme, že se
s vámi setkáme na společné brigádě.
A snad vás touto akcí neodradíme a
připojíte se k nám ještě o dva týdny
později při úklidu Komárova. Pak už se o
slovo hlásí Velikonoce a s nimi již druhé
jarní dílničky, na které samozřejmě také
srdečně zveme.
Podrobnosti o všech těchto a také jiných
akcích Vás čekají ve zpravodaji, který
právě držíte v ruce. Přeji pěkné čtení a
úspěšný start do jarní sezóny.
Jan Habernal, místostarosta obce
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Stalo se...
Koledy u vánočního stromu
Jaro

sice

pojďme

dychtivě

se

na

klepe

chviličku

na

dveře,

vrátit

do

ale
časů

předvánočních, kdy v sobotu 21. prosince
2019 proběhla naše poslední loňská akce.
Chtělo by se vzpomenout na chvíle bílé
nádhery třpytící se v třeskutém mrazu na
jehličí našeho vánočního smrku. Bohužel,
nebe v ten den nebylo vánoční romantice
příliš nakloněno a chvíli před akcí spustilo
řetězy

neustávající
z

cukru.

Dechové

vody.

Avšak

kvarteto

nejsme

bylo

skvěle

připraveno, improvizované pódium v podobě
autobusové
i

zastávky

nazvučeno,

vánočního

zpěváci

punče

se

nasvětleno

naladěni
linula

z

a

Obecní ples 2020
Polovina

února

již

tradičně

patří

našemu

vůně

obecnímu plesu neboli „plesu v obýváku“, jak jej

chodby

někteří humorně překřtili kvůli komorní velikosti

obecního úřadu.

našeho sálu. I letos jsme si kulturní vrchol naší

Co na tom, že cestu od pódia k punči bylo

zimní

nutno absolvovat po kotníky ve vodě. Účast

vyzdobených podkrovních prostorách se leskly

byla na dané podmínky přímo ohromující.

ceny skutečně bohaté tomboly, rytmus celého

Byli jsme upřímně udiveni a nadšeni při

večera udávala „naše“ kapela JB2, perfektní

pohledu na všechny, kteří v té slotě více než

servis a občerstvení pak zajistili hasiči z SDH

hodinu stáli a zpívali s námi vánoční koledy.

Řídeč. Kdo přišel, určitě nebyl zklamán. Jediným

Doufáme, že i tak jste si tu atmosféru

mráčkem

na

vychutnali a že vás vánoční punč dostatečně

tradičních

komárovských

zahřál. Těšíme se na další rok, třeba již i se

nezel prázdnotou hlavně díky přespolním. Snad

zimními kulisami.

to můžeme přičíst jen chřipkové sezoně, která si

sezony

jaksepatří

celé

akci

užili.

byla

V

nízká

srdcařů,

krásně

účast

takže

sál

na ples nedala pauzu. Děkujeme všem dárcům
do tomboly a také všem, kteří se podíleli na
organizaci celé akce a přispěli tak k vykouzlení
slavnostní atmosféry únorového večera.
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Jarní akce v Komárově
Brigáda – sázení stromků
v obecním lese
Jak bylo avizováno již na podzim,kdy jsme
společnými

silami

vybudovali

oplocenku

v obecním lese, proběhne nyní, v předjarní
době, výsadba 1700 kusů sazenic dubu
letního. Všechno je již připraveno, sazenice
jsou

nakoupeny,

provizorně

zahrabány

v záhonku, a je tedy nutno akci provést co
nejdříve. Hlavní důvody pro co nejrychlejší

Mapka lokality výsadby

zasazení jsou dva – rychlé vysychání půdy a

Ukliďme Česko!

rašení sazenic – oba faktory zvyšují riziko

Loni

úhynu mladých stromků.
Akce tedy proběhne opět formou obecní
brigády, a to již nyní v sobotu, 14. března
2020. Sraz je v 8.00 hodin u obecního
úřadu, případně se může každý dopravit
sám po vlastní ose dle přiložené mapky.
Přímo na místo se ale nedostanete autem.
S sebou si vezměte rýč (případně sázečku) a
pracovní rukavice. Kdo má ruce a nohy,
neváhejte a přijďte. Můžete se těšit na pocit
dobře odvedené práce, zdravý pobyt na
čerstvém
které

vzduchu

zajistí

obec.

a

drobné
Akce

je

občerstvení,
určena

pro

všechny dobrovolníky od tří do sta let 😊 .
Předem všem děkujeme za účast!

jsme

se

poprvé

zapojili

do

celorepublikové akce s názvem Ukliďme svět,
ukliďme Česko.

I když se jedná o spíše

pracovní než zábavnou obecní akci, sešlo se
nás loni dost na to, abychom prostranství
obce a jejího blízkého okolí odlehčili o téměř
30 pytlů odpadků. Nicméně už loni jsme
věděli o dalších a dalších místech, které by
bylo vhodné navštívit a uklidit. A tak budeme
rádi za další dobrovolníky.
Letos bychom se tedy chtěli sejít opět, a to
28. března v 9:00 u obecního úřadu. Pytle a
sáčky na odpadky zajistíme, k dispozici bude
pravděpodobně i několik párů rukavic.
Nicméně po loňské zkušenosti (kdy mžilo a
bylo mokro) doporučuji, pokud máte doma
svoje

rukavice,

pevnější

a

pogumované,

vezměte si je s sebou. Odměna po vykonané
práci

zůstává

stejná

jako

loni:

drobné

občerstvení, opékání špekáčků a samozřejmě
dobrý pocit pro každého dobrovolníka.
Veronika Špundová

Nakoupené sazenice dubu letního
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Velikonoční dílna, semínkovna
V neděli 5. dubna se bude od 14 hodin konat
velikonoční

dílna,

která

je

připravovaná

zejména pro menší i větší děti. Věříme však,
že může být zajímavá a snad i inspirativní

Investiční akce pro tento
a příští rok
Informační radary
Bezpečnost dopravy v Komárově, respektive

také pro dospělé návštěvníky, které tímto

na hlavní silnici ze Šternberka na Paseku,

rovněž zveme. Děti budou mít opět možnost

patří

uplést si pomlázku, ozdobit kraslici, či vytvořit
další jarní ozdoby. Tradičně si budou moci
upéct velikonoční perníčky.
Všem návštěvníkům bychom letos rádi nabídli
nově založenou semínkovnu, která bude na
velikonoční

dílně

k

dispozici.

Semínkovny

různých podob fungují již na více jak 100
místech České republiky. Výstižný slogan této
iniciativy zní: „Sklízej, sázej, sdílej“.
Semínkovnu si lze představit jako standardní
krabici, do které, kdo může, umístí semínkové
nadbytky, a kdo potřebuje, si je odebere.
Dříve či později sám pak dodá i své nadbytky.
Semínka z vlastní sklizně jsou tedy nabízena
v malém množství a zdarma. Může se jednat
o semínka zeleniny, květin, bylin...

po

dlouhá

léta

k

nejpalčivějším

problémům naší jinak klidné vesnice. Řidiči
vozidel všeho druhu nás bohužel často berou
jako shluk několika domů v dolině, kvůli
kterému nestojí za to šlapat na brzdu. Obec
se tuto situaci snaží řešit již velmi dlouho,
ale

dosud

všechna

navrhovaná

řešení

narážela na nepřízeň úřadů. Možná se však
začíná blýskat na lepší časy. Na podzim nám
úřady povolily posunutí značek začátku obce
o cca 100 metrů každým směrem, nyní jsme
dostali povolení k instalaci tzv. informačních
radarů.

Co

to

vlastně

je?

Jedná

se

o

světelné signalizační zařízení, které už vás
dnes

„vítá“

vesnice.

Jeho

zobrazením
vjíždí

na

do

vjezdu
účelem

rychlosti
obce

do

a

téměř

je

blikáním

a

řidiče,

že

upozornit
že

by

každé

měl

zpomalit.

Pokud již nyní disponujete nadbytky vlastních

Přiznejme si to – každý z nás je občas

semínek,

zamyšlen,

které

by

mohly

tvořit

základ

společné semínkovny, prosím o dodání na
obecní úřad či do obchodu paní Martinkové.
Vždy

prosím

přiložte

informaci

o

názvu

rostliny a roku sklizně.

tzv.

na

„autopilota“

a

najednou zjistí, že má uprostřed obce na
tachometru sedmdesátku, ne-li více. Blikající
radary jako by křičely – pozor, obec, zpomal!
Ze čtyř nabídek jsme nakonec vybrali model
DR300

Veronika Špundová

jede

Jednak

od

firmy

máme

Bártek
s

touto

rozhlasy,

s.r.o.

firmou

dobré

zkušenosti v oblasti obecního rozhlasu a
jednak za cenu srovnatelnou s konkurencí
dostaneme i funkci statistik, díky níž si
z radarů můžeme stahovat informace o tom,
kolik denně projelo vozidel, kolik z nich a o
jakou hodnotu překročilo povolenou rychlost.
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Získaná data pak mohou být využita k jednání
např. s policií ohledně častějšího měření
v

obci

nebo

jako

podklad

k

chystanému

projektu chodníků s přechodem pro chodce
na křižovatce.
Radary

jsou

zakoupeny

a

uskladněny

na

obecním úřadě. Čekáme, až trochu oschne
terén na příjezdu od Šternberka, abychom
mohli zabetonovat sloup na radar se solárním
panelem. Radar směrem od Paseky bude
instalován na sloup osvětlení. Instalace by
měla proběhnout do poloviny dubna 2020.
Celková cena investice je 159 720 Kč včetně
DPH.

prosinci

2019

získala

obec

dlouho

stezku pro chodce a cyklisty z Komárova
k nádraží v Mladějovicích. V lednu 2020 pak
byla podána žádost o dotaci a nyní čekáme
na výsledek. Pevně doufáme, že vše vyjde a
někdy začátkem léta by nám mohla být dotace
ve výši 945 250 Kč s konečnou platností
přiklepnuta. Původně jsme předpokládali, že
by se mohlo „kopnout“ do země ještě na
podzim 2020, ale tento termín se ukázal jako
šibeniční ze dvou důvodů. Jednak nemůžeme
jistotou

přidělena,

přečíst, že obec plánuje po pozemkových
úpravách realizovat tzv. společná zařízení,
což jsou pásy zeleně, aleje, remízky a polní
cestičky, které kdysi v terénu existovaly, ale
byly

rozorány

a

zlikvidovány

v

rámci

scelování polí. Podrobně jsme i psali, které
prvky

bychom

chtěli

konkrétně

realizovat.

Nyní zmizelo to „bychom“, neboť celý projekt
dostal konkrétní obrysy a mílovými kroky
směřuje ke svému uskutečnění.
Na

únorovém

zasedání

obecního

s firmami RPA Projekty, s.r.o. a RPA Dotace,

očekávané stavební povolení na společnou

s

V minulých číslech zpravodaje jste si mohli

zastupitelstva byly schváleny dvě smlouvy

Stezka k nádraží
V

Zeleň kolem Komárova

říci,
což

zda
je

a

kdy

problém

bude
při

dotace

výběrovém

řízení na zhotovitele stavby, a jednak musí
být do zahájení stavby vyvedeny všechny
přípojky inženýrských sítí k domům, které
nyní rostou podél budoucí stezky jako houby
po dešti. Proto jsme se rozhodli, že výběrové
řízení proběhne na podzim 2020 a samotná
stavba bude zahájena beze stresu na jaře
2021. V roce 2021 bude dokončena také
modernizace železniční trati včetně nástupiště
na zastávce Mladějovice, takže na sebe obě
stavby pěkně navážou.

s.r.o. na vyhotovení projektu k celé investici a
na zpracování podkladů a podání žádosti o
dotaci. Největší výhodou této investice do
přírody kolem nás je to, že na ně poskytuje
peníze stát z Operačního programu Životní
prostředí Evropské unie. A to ne zrovna malé.
Dotace na biokoridory (pásy zeleně) je 100 %,
na

interakční

prvky

(aleje,

remízky,

zatravňovací pásy apod.) pak 80 %. V rámci
dotace jsou uznány náklady na samotnou
realizaci,
dokumentaci

ale

také

a

vyřízení

na

projektovou

žádosti

o

dotaci.

Celkové náklady na investici jsou vyčísleny
na 4 670 000 Kč bez DPH (přesná výše
vzejde

z

výběrového

řízení

po

získání

dotace), z čehož projektová dokumentace je
ohodnocena na částku 238 180 Kč bez DPH.
Odměna firmě RPA Dotace je vázána na
získání dotace (čili je vyplacena pouze, pokud
dotaci

získáme)

a

činí

4%

ceny

díla,

minimálně však 250 000 Kč bez DPH.
A co tedy za tyto peníze získáme?
Především se budou realizovat biokoridory
(LBK 22 a, b, c, d) – pásy zeleně (stromy,
keře)

od

Mladějovického

lesa

k

silnici

Komárov-Mladějovice, pak podél Řídečského
potoka

směrem

na

severovýchod

až

ke

křížení silnice na úrovni lesíku pod křížkem.
Pás zeleně s pěšinami k vycházkám pak bude
pokračovat

směrem

nahoru

ke

kříži

na

Komárovském kopci a dále z kopce až ke
katastru Paseky.
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Dále

budou

vysazeny

aleje

v

kopci

nad

Polní

cesty

podél

biokoridorů

a

alejí

kapličkou a na vrcholu pole tamtéž, směrem

(označené v mapě symboly HC a VC) se

ke Komárovskému kopci (větrolam – IP1).

zatím realizovat nebudou z důvodu finanční

Alej vznikne také od lesíku pod křížkem

náročnosti a velmi nízkých dotací. Věříme

směrem ke katastru Řídeče (IP2). Do projektu

však, že zeleň bude růst a cesty se dostaví

se nám podařilo na poslední chvíli přidat také

později. Cesty pro pěší si můžeme vyšlapat či

oboustrannou

vysekat svépomocí.

Domova

alej

pěšinou

lesíku pod Komárovským kopcem, kde naváže

v brzké době nás navštíví projektanti mapující

na biokoridor ke křížku. Bude tak možná

terén,

procházka od Domova seniorů až ke křížku,

připomínky. Dokumentace by měla být hotová

aniž by bylo nutné jít po nebezpečné hlavní

během jara, pak nastane „kolečko“ s úřady,

cestě, což jistě ocení všichni občané. Změny

nakonec pak bude podána žádost o dotaci. Po

Šternberk.

jejím přidělení proběhne výběrové řízení a po

také

u

silnice

ke

od

Nyní se pracuje na projektové dokumentaci,

odehrají

směrem

(OP1)

stávajícímu

se

seniorů

s

na

kteří

naše

něm

vznikne 40 metrů široký zatravňovací pás

V nejoptimističtější variantě by mohla jistá

s

výsadba

zeleně

a

průlehem

–

mělkým

realizace

případné

Zhruba v polovině kopce po pravé straně
prvky

samotná

zohlední

proběhnout

již

na

v

terénu.

podzim

2020

korytem na zadržení vody v krajině (IPZP1).

(termín uvolnění pozemků zemědělci), většina

Tento

ostatních prací je pak plánována na jaro a

pás

povede

od

hlavní

silnice

až

k obecnímu lesu, takže vznikne další prostor

podzim 2021.

na procházky a zároveň také ochrana proti

Věříme, že tyto změny, které mají proměnit

stečení vody směrem na spodní část obce při

krajinu kolem Komárova na několik desítek let

přívalových deštích. Na vrcholu kopce, opět

dopředu, přispějí k větší rozmanitosti okolní

po pravé straně směrem k lesu pak bude

přírody, k lepšímu vyžití našich občanů venku

vysazena další alej (IP3).

na čerstvém vzduchu a prostě k tomu, že náš
Komárov bude zase o kousek hezčí.
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Chodník středem obce
Aby těch projektů nebylo málo, rozjeli jsme

Tato

akci,

zastřešeného posezení,výstavbu jednotného

která

doufáme)

po

zdárném

nejen

dokončení

zkrášlí

naše

(jak

centrum,

dotace

plotu

za

by

měla

„vánočním“

pokrýt

stromem

zakoupení
a

celkovou

zjednoduší život všem obyvatelům, ale také

úpravu tohoto prostranství. Po dokončení pak

zásadně přispěje k bezpečnosti všech, kteří

bude místo sloužit k setkávání našich občanů,

se denně pohybujeme přes hlavní silnici ze

k posezení a občerstvení turistů a cyklistů

Šternberka na Paseku. Jedná se o již dříve

směřujících do lesů Nízkého Jeseníku. Pokud

avizovaný chodník středem obce k Domovu

vše vyjde, proběhla by celá akce ještě letos,

seniorů s přechodem pro chodce přes hlavní

zřejmě formou obecní brigády, neboť výše

silnici a dále podél této silnice ke konci obce

dotace ve výši 150 000 – 200 000 Kč zcela

směr

Šternberk.

prostranství

Projekt

před

řešit

bude

komárovskou

které

je

už

dlouhou

nepříliš

optimálním

stavu.

také

jistě nepokryje náklady spojené s řešením „na

hospodou,

klíč“.

dobu

samozřejmě informovat v příštích číslech

Křižovatka

v
tak

O

podrobnostech

vás

budeme

zpravodaje.

bude řešena komplexně. Projekt byl objednán
u Ing. Jana Hvoreckého, který nám dělal
projekt na stezku k nádraží a kterého jste měli
příležitost

osobně

poznat

na

diskusním

odpoledni v září 2019. Cena projektu je
necelých 200 000 Kč bez DPH. Byla podána
žádost

o

dotaci

projektové

na

podporu

dokumentace

z

přípravy

Olomouckého

kraje. Pokud tato dotace vyjde, pokryje nám
50 % nákladů na projekt. Na podzim by měl
být projekt hotov a bude podána žádost o
stavební povolení. Počítá se s tím, že celé
řízení

bude

trvat

podstatně

déle

Stávající podoba prostranství naproti obchodu

než

v případě smíšené stezky vedoucí v podstatě
v poli – zde se jedná o zásah do dvou
komunikací

a

křižovatky,

vybudování

přechodu. Po získání stavebního povolení (v
průběhu roku 2021) budeme usilovat o dotaci
ze

Státního

která

by

fondu

měla

dopravní

pokrýt

60

infrastruktury,

%

nákladů

na

realizaci. Pokud budeme optimisté, mohlo by
se v roce 2022 stavět.

Úprava

Po několika měsících jednání a odkladů bude
ve druhé polovině března provedena základní
údržba koryta Zlatého potoka od propustku
pod

silnicí

katastru
České

na

Šternberk

Mladějovic.
republiky,

po

Akci

jakožto

nádraží

provedou
správce

na

Lesy

vodního

toku a vlastník pozemků kolem něj. Údržba

prostranství

naproti

bude

spočívat

v

prořezávce

stávajícího

porostu a odstranění překážek z koryta, aby

obchodu

nedocházelo k jeho vylití při každém letním

V

rámci

menších

v

tomto

roce

obchodu

Údržba Zlatého potoka

a

projektů

plánujeme

úpravu

prostranství

kulturnímu

domu.

již

dešti. Jedná se o dočasné řešení vynucené

naproti

okolnostmi (opakované zaplavování pozemků

Současný

směrem

k

nádraží).

Nejde

tedy

ještě

o

prostor není příliš reprezentativní, a navíc se

plánovanou

nám naskytla možnost jednorázové dotace na

potoka, která proběhne zřejmě až v roce

veřejná prostranství z Místní akční skupiny

2021.

revitalizaci

celého

Zlatého

Šternbersko.
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VÝZNAMNÁ JUBILEA

KRÁTKÁ OZNÁMENÍ

V měsíci únoru jsme za obec Komárov
gratulovali ke vskutku významnému
životnímu
jubileu
panu
Josefu
Kreuzigerovi.

Svozy odpadů
Příští svozy odpadu proběhnou:
Směsný odpad: 31. 3. a 28. 4.
Bioodpad: 17. 3., 14. 4. a 28. 4.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

V únoru pak oslavila své významné výročí
také paní Helena Přikrylová

Příští veřejné zasedání
zastupitelstva obce Komárova proběhne
ve středu 18. 3. od 17.00 hodin.
Srdečně zváni jsou všichni občané.

V březnu budeme blahopřát:
paní Vlastě Balintové

Povinně zveřejňované údaje
Oslavencům přejeme do dalších let
hlavně hodně zdraví a osobní
pohody.

ÚDAJE Z EVIDENCE
OBYVATEL

Počet obyvatel Komárova
k 2. 3. 2020 – 206 obyvatel

Vydává Obec Komárov 241, 785 01 Šternberk
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