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KOMÁROVSKÝ
ZPRAVODAJ
Oficiální zpravodaj o dění v obci

Slovo úvodem
Milí spoluobčané!
Minulý úvodník se nesl v optimistickém
duchu
a
tuto
nastoupenou
tendenci
nebudeme měnit, i když okolnosti nejsou
zrovna ideální. Situace je taková, jaká je, a
každý se s ní musíme nějak vyrovnat.
Podzimní vlna koronavirové pandemie a s ní
související omezení sice utlumily veškerý
společenský život v naší vesnici, překazily
nám některé tradiční kulturní akce, ale
přesto se také mnohé povedlo. Stihli jsme si
užít krásné obecní hody. Asi nejviditelnějším
úspěchem těchto dní je dokončení nového
gabionového plotu na prostranství naproti
obchodu. Říká se, že v nouzi poznáš přítele.
Namísto „velké“ obecní brigády pracovala na
tomto díle hrstka dobrovolníků, díky kterým
se plot přes všechny překážky podařilo
dostavět ještě před prvními mrazy. Za to jim
patří velký dík. Podařilo se vybrat zhotovitele
na stezku k nádraží, zprovoznit novou
knihobudku u obecního úřadu, vyčistit a
zmonitorovat dešťovou kanalizaci v obci a
také téměř dokončit projektovou dokumentaci
na chodníky středem obce.

Sychravý podzim odpočítává své poslední
dny a stále ostřejší ranní mrazíky a sněhobílá
ranní jinovatka upozorňují na začátek
adventu, vlády paní Zimy. Čeká nás krásné
předvánoční a vánoční období strávené v
kruhu svých blízkých. Tuto radost nám
nemůže vzít žádné nařízení. I my se budeme
snažit k této atmosféře v rámci možností
maximálně přispět. Začátkem prosince projde
vesnicí svatý Mikuláš se svou družinou.
Bude-li to jen trochu možné, rádi se s Vámi
sejdeme pod novým vánočním stromečkem za
zvuku koled. Přeji Vám kouzelné a pohodové
prožití adventu.
Jan Habernal, místostarosta obce

STRANA 1

Stalo se...

ledovou

Jubilejní komárovské hody

svou kreativitu ve tvořivých dílničkách. Kdo by

Začátek

září

se

vždy

nese

ve

znamení

naší obci je tato krásná labutí píseň sluncem
dní

komárovskými

Za

pódiem

si

mohl

každý

vyzkoušet rodeo na ponících a poté projevit

dozrávajícího ovoce, teplého babího léta. V
prozářených

tříští.

neodmyslitelně

hody.

Ty

spjata

proběhly

letos

s

se nechtěl na chvíli proměnit ve vílu či upíra,
nebo si udělat ozdobu na kůži? Není problém. K
dispozici všem malým návštěvníkům byl stánek s
malováním na obličej a tetováním.

již

popatnácté a nutno říct, že ani tentokrát nás
slunce nenechalo ve štychu a předvedlo se
skutečně ukázkově. Již od časného rána rostly
na hřišti stánky, množila se výzdoba, auta
přivážela občerstvení, zboží do stánků, atrakce
pro děti a ceny do bohaté tomboly.

Ale samozřejmě ani dospělí nepřišli zkrátka.
Vzadu krásně voněly udírna a gril, hned vedle
teklo proudem pivo, limo a vše ostatní, na co si
jen vzpomenete. I dospělí měli své prodejní
stánky – s aromaterapií a dětským zbožím. Hned
A úderem patnácté hodiny vše vypuklo. Na
improvizovaném „pódiu“ přímo v srdci hlediště
to rozjela cimbálovka Folkore Quintet z Dlouhé
Loučky.

Chvíli

mažoretky

z

poté
Domu

naběhly
dětí

a

na

scénu

mládeže

ve

u vchodu si každý mohl kromě losů do tomboly
zakoupit také novou knihu o dějinách Komárova
a suvenýry se znakem obce. Velkou proměnou
prošla tombola – bylo upuštěno od zdlouhavého
a mnohdy také nudného losování každé z cen.

Šternberku.

Celá jihozápadní strana hřiště patřila dětem,
kterým

jsme

se

tak

snažili

vynahradit

Losy byly naobálkovány a vlastník šťastného
čísla okamžitě zjistil svou výhru. Proběhlo tak

odvolanou akci Hurá, prázdniny. V dětském

losování

areálu se všichni dosyta vyřádili na kolotoči,

připravili pořadatelé zlatý hřeb večera – na

skluzavce

pódium naběhla energií sršící rocková kapela

a

nafukovacím

hradu.

Zkrátka

nepřišli ani milovníci mlsání – mezi atrakcemi

jen

o

první

tři

ceny.

Po

tombole

Delete.

byl k dispozici stánek s cukrovou vatou a
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STRANA 2

A zatímco beton zrál, vylezl z nory virus a
začal měnit naše plány. V průběhu října byl
sice navezen veškerý potřebný materiál, avšak
po vyhlášení nouzového stavu bylo pořádání
velké obecní akce naprosto nemyslitelné. Proto
byla přijata mravenčí strategie – i kousek po
kousku lze tvořit velká díla. A tak se na
staveništi střídalo pár dobrovolníků, kteří ze
sítí skládali gabionové koše a ty pak hezky
ručně plnili kamenivem – kamínek po kamínku,
jako mozaiku. A že ho tam vlezlo – plných 24
tun. Dílo rostlo pomalu, ale jistě. Pracovalo se

Areál hodů se začal plnit zejména mladou
generací a kolem desáté hodiny večerní
hřiště praskalo ve švech, na což jsme
nebyli

poslední

dobou

zvyklí.

za

podzimního

listopadových

slunce,

plískanic.

ale
14.

i

slušných

listopadu

bylo

zeminu,

což

konečně doskládáno.

Veselí

pokračovalo hluboko do nočních hodin. Kdo
přišel, určitě nelitoval. Děkujeme všem za
účast a dobrou náladu, MAS Šternbersko za
příspěvek ve výši 3000 Kč, dobrovolníkům
za nezištnou pomoc a těšíme se příště!

Investiční projekty obce
Nové veřejné prostranství
Měla to být velkolepá obecní brigáda, na níž by
si každý položil svůj kamínek, les dychtivých

Zbývalo

rukou by skládal monumentální dílo 😊 . Virus

proběhlo o týden později. Nyní je potřeba

tyto plány poněkud překreslil, avšak konec

pouze

dobrý, všechno dobré, jak praví jedno známé

zahladit stopy po bagru a do jara máme klid.

rčení. Jak jste si určitě všimli, výsledek v

Na jaře bude zhotovena pěšinka z nášlapných

podobě

kamenů,

hotového

gabionového

plotu

se

navézt
ručně

a

rozhrnout

„učesat“

budou

povrch

prostranství,

vysazeny

hloh

(jeho

dostavil virus nevirus. Zanedlouho se celé

růžovofialová

prostranství uloží k zimnímu spánku, aby zjara

osazeny lavičky, odpadkové koše, informační

získalo svou konečnou podobu. Jak to tedy

tabule a vše nakonec ozeleněno jarní trávou.

celé proběhlo?

Samotný materiál na gabionový plot přišel

Koncem

srpna

a

pustoryl,

obecní kasu na cca 70 000 Kč, které budou z

prostoru, o čemž jsme psali již v minulém čísle.

velké části vráceny z dotace MAS Šternbersko

V polovině září proběhlo přesné zaměření

(celková výše dotace je 200 000 Kč). Díky

hranic pozemků a pak již zaúřadoval bagr,

stavbě

který vyhloubil základy pro nový plot. Bylo

částky

upuštěno

mohli o podobném projektu s tímto rozpočtem

zbytečně

vyčištění

kalina

celého

od

proběhlo

odrůda),

komplikovaného

svépomocí
–

bez

jsme

ušetřili

dobrovolnické

obrovské

práce

bychom

budování ztraceného bednění, a tak stačila

pouze snít.

parta dobrovolníků, která za jedno odpoledne

Chtěli

zabednila základy, nainstalovala armaturu a

dobrovolníkům, kteří se na stavbě střídali bez

osadila stabilizační sloupky. 25. září byl v

nároku na jakoukoli odměnu. Jsme moc rádi,

hustém

že mezi námi takoví jsou. Ještě jednou, díky

dešti

celý

výkop

zalit

dovezeným

betonem.
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bychom

tímto

poděkovat

všem

moc, bez Vás bychom to nezvládli!

STRANA 3

Máme zhotovitele na stezku

To je dobrá zpráva, zejména v době, kdy s

k nádraží!

obavami sledujeme ekonomickou situaci naší

Ještě vás náš nekonečný seriál na téma "bude
jednou jedna stezka" nezačal nudit? Tak to
jsme rádi! A další super zpráva je, že už se
blížíme do finále! Známe totiž zhotovitele i den
D, kdy se stezka začne stavět. A to snad stojí
za přečtení 😊.
Dne 10. listopadu 2020 proběhlo na obecním

země a její možný dopad na veřejné finance.
Vítězem

výběrového

řízení

se

stala

firma

Šternstav CZ spol. s r.o. Datum zahájení
výstavby stezky je přímo aprílové – do země
se kopne 1. dubna 2021. A nejpozději do
konce května má být hotovo. Takže se těšíme
společně s vámi na májové stříhání pásky!

úřadě otevírání obálek s nabídkami uchazečů o

Chodník středem obce

stavbu stezky. V rámci uzavřeného výběrového

Do finále spěje i chodník středem obce, i když

řízení bylo osloveno 11 firem se žádostí o

zatím

podání nabídky. Nakonec se nám na stole sešlo

proběhnuvším

8 obálek. Úderem 10. hodiny ranní projelo ostří

dešťové kanalizace dokončil pan projektant

nůžek první obálkou. A pak dalšími a dalšími.

projekt odvodnění budoucího chodníku. Nyní

Před hodnoticí komisí a zástupci dvou firem

probíhá poslední fáze projektu – je potřeba

byly
ceny.

nahlas

čteny

A

nastalo

Projektantem

a

zapisovány
příjemné

odhadovaná

jen

ve

své

papírové

monitorování

podobě.
a

Po

trasování

nabídkové

navrhnout, spočítat a naprojektovat osvětlení

překvapení.

budoucího přechodu pro chodce u domova

zakázky

seniorů, což musí provést jiný projektant. Dle

činila 2 856 977 Kč včetně DPH. Díky soutěži

neoficiálních zvěstí by nám přechod mohli

jsme se však vešli do dvou milionů! Přesněji –

povolit, což bychom považovali za kolosální

celá stavba nás vyjde na 1 969 888 Kč včetně

úspěch. Celý projekt musí být dle podmínek

DPH, z čehož přibližně polovinu pokryje dotace

dotace na projektovou dokumentaci hotov ještě

z

před

Integrovaného

hodnota

regionálního

operačního

programu (IROP).

Vydává Obec Komárov, Komárov 241, 785 01 Šternberk

Vánocemi.

Věříme

našemu

panu

projektantovi, že vše stihne.

STRANA 4

S hotovým projektem se budeme příští rok
snažit

získat

stavební

povolení

a

zdroj

financování. V nejoptimističtější variantě by
mohla stavba chodníku (nebo alespoň jeho
nejdůležitější části s přechodem) proběhnout v
roce 2022. Vše ale bude záviset na financích a
možnostech dotací. Bez těch se prostě nikam
nepohneme.

Zeleň kolem Komárova
I v případě tohoto projektu bychom rádi přinesli
nějaké nové, pozitivní informace, ale prozatím

Nová knihobudka

platí jen to, že čekáme a zase čekáme, zda

Možná jste to koutkem oka již zahlédli, možná

nám bude přiklepnuta dotace. Termín, kdy se

vás zvědavost donutila přijít blíže – koncem

to

října doznal prostor před obecním úřadem

máme

dozvědět,

byl

stanoven

poněkud

vágně – „na přelomu roku“. Je tak možné, že
se

to

nedozvíte

ani

v

prosincovém,

předvánočním čísle. Ale trpělivost přináší růže,
jak praví klasik.

jistého

zpestření

a

zútulnění.

Stará

a

vyřazená „telekomácká“ budka, o kterou se již
zákeřně pokoušela rez, byla v průběhu léta
natřena.
poličky

Zároveň
z

byly

masivního

zhotoveny
modřínového

kvalitní
dřeva.

Nakonec vše zkrášlily profesionální polepy a

Různé

výsledek je na světě! Díky tomu, že jsme vše

Čištění

a

monitorování

dešťové

kanalizace

zvládli svépomocí (poličky zhotovil jeden náš
šikovný spoluobčan) a pomocí místních firem
(polepy), celá akce vyšla na poloviční částku

Ve druhé polovině října proběhlo avizované

ve srovnání s řešením „na klíč“ – na necelých

čištění

hlavní

20 000 Kč. První komárovská knihobudka má

křižovatkou a monitorování jejího potrubí v

částečně suplovat chybějící obecní knihovnu.

celé obci. Připomínáme, že celá akce musela

Chtěli bychom tedy pozvat všechny vášnivé

být

čtenáře

dešťové

provedena

kanalizace

ještě

letos

pod

kvůli

projektu

k

návštěvě

tohoto

miniaturního

odvodnění budoucích chodníků středem obce.

kulturního svatostánku. Že tak již mnozí učinili,

Ze dvou nabídek byla vybrána ta od firmy

lze usuzovat z regálů, které se od začátku

Podlas

listopadu utěšeně plní. Níže uvádíme pravidla,

s.r.o.

z

investice

byla

vyčistila

usazené

Olomouce.

60

904

Kč.

Celková
Firma

nečistoty

v

výše

Podlas
prostoru

která

by

měl

každý

uživatel

dodržovat.

Nebojte, žádné průkazky nejsou potřeba 😊.

křižovatky a poté pomocí kamery doslova
prošmejdila

zatrubněný

potok.

Vše

bylo

následně zdokumentováno.
Během

monitorování

nastala

i

nepříjemná

překvapení, například bylo zjištěno zborcené
potrubí u nájezdu na točnu autobusů. Tuto
závadu bude nutné řešit v příštích letech –
pravděpodobně při příležitosti stavby nového
chodníku. Kamera také zjistila, kudy pokračují
trubky

v

prostoru

za

kapličkou.

Získané

poznatky již byly zapracovány do projektové
dokumentace na chodníky.
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STRANA 5

Knihy jsou k dispozici všem čtenářům.

Bude zajímavé pozorovat, jaký bude mít na počty

Vypůjčení knih je bezplatné.

vozidel vliv otevření silnice ze Šternberka na

Knihu

si

můžete

vypůjčit

i

domů.

Uničov, které se plánuje na prosinec tohoto roku.

Po přečtení ji vraťte zpět do knihobudky.
Pokud Vás nějaká kniha zaujala, je možné

2. Počty vozidel v závislosti na konkrétní

si ji ponechat a nahradit vlastní knihou.

hodině:

Uvítáme, pokud do knihobudky přinesete

Je

vlastní knihy, které doma vyřadíte.

půlnocí a pátou hodinou ranní. Rekordem zde

S vypůjčenými knihami zacházejte slušně.

bývají cca 4 vozidla za hodinu. Mezi druhou a

Přinesené

pátou hodinou ranní je zde častá hodnota nula.

knihy

neponechávejte

mimo

prostor knihobudky.
Pokud

je

Největší

knihobudka

plně

obsazena,

že

logické,

nejméně

intenzity

ve

vozidel

směru

jezdí

mezi

Šternberka

od

dosahuje doprava ve všední dny mezi 10.00 a

prosíme nepřidávejte další knihy.

18.00, kdy počet projíždějících vozidel nikdy

Prosím udržujte v knihobudce a jejím okolí

neklesne pod 100 za hodinu a mezi 16.00 a

pořádek a čistotu.

17.00

Zjištěné závady a případné podněty k

dokonce 200 vozidel za hodinu.

provozu

knihobudky
čísle

telefonním

+420

oznamte
724

často

atakuje

hodnotu

170,

v

pátek

na

196

789

(starostka obce).

3. Průměrné rychlosti vozidel v závislosti na
konkrétní hodině:
Že řidiči projíždějící Komárovem na padesátku

Celý prostor kolem knihobudky doplnily dvě

příliš nehledí, jsme psali již několikrát, a navíc to

lavičky, takže tímto zveme všechny otužilé

každý vidí 😊.

knihomoly k posezení. Dva zimní kabáty a

Nejvyšší průměrné rychlosti jsou zaznamenány v

něco na zahřátí s sebou (až to vláda dovolí

nočních hodinách, kdy se pohybují od 70 do 90

😊).

km/h. Nejnižší pak v hodinách nejintenzivnějšího
provozu,

kdy

zde

vozidla

jezdí

nejčastěji

Co jsme vyčetli z radarů

rychlostí 62-67 km/h. To už vypadá líp, ale k

V jarním čísle zpravodaje jste se dočetli, že

ideálu povolené rychlosti v obci, navíc před

naše

vítají

nepřehlednou zatáčkou, to má hodně daleko.

všechny řidiče u vjezdu do naší obce ve směru

Nasbíraná data budou sloužit jako podklad v

nové

informační

radary,

které

od Šternberka a Paseky, jsou vybaveny také
funkcí statistik. Sice statistika nuda je, má však

žádosti o namátkové měření rychlosti v naší
obci, kterou budeme podávat na Policii ČR.

cenné údaje, jak zpívají pánové Svěrák a Uhlíř.
Soubor statistik v radaru směrem od Paseky
byl kvůli již opravené poruše poškozen a radar
musel být resetován, avšak radar na příjezdu
od

Šternberka

poskytl

zajímavé

informace.

Nuže tedy:

Šternberka

projede
cca

denně

1300–1800

ve

Taky se vám zdá, že ten čas šíleně letí? V
těchto dnech je tomu už přesně rok, kdy jsme
společnými silami stavěli oplocenku v obecním
lese. A také osm měsíců od zasazení malých

1. Počty projíždějících vozidel:
Komárovem

Jak se daří našim dubům

směru

vozidel.

od

Nejvíce

automobilů připadá vždy na pátek, kdy se jejich
počet málokdy dostane pod 1700, mnohdy
přesáhne i 2000. Nejmenší provoz ve směru od
Šternberka bývá v neděli. To souvisí zejména s
pohybem obyvatel olomoucké aglomerace do
Jeseníků a zpět. V ostatní pracovní dny jsou
čísla podobná – kolem 1500 vozidel denně.
Vydává Obec Komárov, Komárov 241, 785 01 Šternberk

sazeniček dubu letního. Jak to tedy s našimi
stromky vypadá? Po hrozivém jaru, kdy šest
týdnů nespadla takřka ani kapka a kdy vyhlídky
na

přežití

sazenic

byly

velmi

pesimistické,

nastalo deštivé léto. Velká část stromků se z
jarního sucha vzpamatovala a vyrazila pupeny
vstříc slunci. Jenže vzpamatoval se také okolní
plevel,

jehož

rychlosti

růstu

nemohou

malé

doubky konkurovat.
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A tak místo výsadby po třech měsících pokryla
dokonalá

zelená

houšť.

Díky

velkému

úsilí

Jaromíra a Miroslava Lhotákových, kteří se o
stromky po celé léto obětavě starali a kterým za
to patří obrovský dík, byl růst plevele zkrocen
natolik, že nedošlo k udušení sotva vzešlých
sazenic. Ke konci vegetační doby byl stav dubů
uspokojivý, dosázet bude nakonec nutné pouze
cca 100 kusů.

Vyhlídky na předvánoční čas
PES pana ministra zdravotnictví zatím docela
cení zuby a nevypadá to, že by se v nejbližších
týdnech

chtěl

uklidnit.

Čísla

vypadají,

jak

vypadají, a tomu odpovídají i platná opatření. Z
důvodu vládních nařízení musely být zrušeny
všechny naplánované akce, jako večer seniorů
nebo vánoční tvořivé dílničky, které se měly
konat v uzavřených prostorách. Zrušeno však
zatím nebylo setkání pod vánočním stromem
(nově stromečkem). Vše se bude řídit aktuální
situací. Pokud to bude jen trochu možné, rádi
bychom

tuto

poslední

letošní

kulturní

akci

uspořádali.
Akce

by

měla

proběhnout

v

sobotu

19.

prosince 2020 od 17.00 hodin před obecním
úřadem. O konání či nekonání akce budete včas
informováni obecním rozhlasem a na webových
stránkách obce. Tak držte palce, snad se u toho
stromečku potkáme!

Kulturní rubrika

Vánoční přání pro klienty

I letos přijde Mikuláš…
Jak je známo, svatý Mikuláš je vůči všem virům

domova seniorů v Komárově

imunní, a tudíž ani letos si svou cestu mezi

Milé maminky a dětičky z Komárova!

komárovské děti nenechal ujít. Naší vesnicí

Kdo se k nám přidá stejně jako na jaře a

bude

po

namaluje obrázek nebo vytvoří vánoční přání

setmění. S imunitou čerta to může být všelijak, a

babičkám a dědečkům do Domova seniorů v

tak se návštěvy budou řídit aktuálním nařízením

Komárově? Pojďme jim zpříjemnit toto nelehké

vlády

období a blížící se advent. Mrzí nás, že jsme

procházet

–

Mikuláš

v

sobotu

buď

5.

předá

12.

2020

dárečky

dětem

osobně, nebo je po zazvonění zanechá u dveří.

letos nemohli pro Vás uspořádat velikonoční ani

Pro děti z Komárova bude balíček zajištěn.

vánoční

Balíček

za

Domově. Budu moc ráda za každé Vaše přání,

poplatek 120,- Kč. Kdo má doma děti do 10 let

které udělá radost a vykouzlí úsměv na tváři

včetně a má o vzácnou návštěvu zájem, nechť

těmto lidem.

sepíše Knihu hříchů, která bude obsahovat

Své výtvory můžete doručit na obecní úřad po

jména dětí, číslo popisné a taktéž hříchy a

předchozí domluvě do pondělí 7. 12. 2020,

pochvaly vašich ratolestí. Tuto knihu pak zašlete

děkuji.

lze

objednat

i

pro

ostatní

děti

dílničky

nebo

tvořivé

odpoledne

nejpozději do středy 2. 12. 2020 na adresu
starosta@obec-komarov.cz, nebo ji vhoďte do

S pozdravem Lucie Konupková

schránky na obecním úřadě.
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VÝZNAMNÁ JUBILEA

KRÁTKÁ OZNÁMENÍ

V měsíci říjnu jsme blahopřáli

Svozy odpadů
Příští svozy odpadu proběhnou:
Směsný odpad a bioodpad: 8. 12. 2020

paní Anežce Klenkové
paní Šarlotě Kindlové
panu Františku Šubovi
V prosinci budeme blahopřát

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

panu Petru Barešovi

zdraví a pohody do dalšího života.

Příští veřejné zasedání
zastupitelstva obce Komárova proběhne
ve středu 16. 12. 2020 od 18.00 hodin.

NOVÍ OBČÁNCI

Srdečně zváni jsou všichni občané.

V měsíci září se narodila
Anička Habernalová

Povinně zveřejňované údaje

Všem oslavencům přejeme hlavně hodně

ROZLOUČILI JSME SE

paní Jiřina Matoušková

Komárovský zpravodaj č. 5/2020 – 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.,
e-mail: mistostarosta@obec-komarov.cz, prezentace na
internetu: https://www.obec-komarov.cz/
Vydání ze dne 24. 11. 2020
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

ÚDAJE Z EVIDENCE
OBYVATEL

Počet obyvatel Komárova
k 16. 11. 2020 – 210 obyvatel
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