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KOMÁROVSKÝ
ZPRAVODAJ
Oficiální zpravodaj o dění v obci

Slovo úvodem
Vážení spoluobčané!
Vánoční čas se pomalu, ale jistě blíží a s ním
také konec roku. V tom letošním, i přes
nepříznivou situaci v souvislosti s výskytem
pandemie koronaviru, se nám podařila
spousta věcí. Silnici zdobí radary, v lese
rostou vysázené duby, ušili jsme si roušky,
vydali Dějiny Komárova, využili jsme chvíli
rozvolnění a užili si obecní hody, postavili
gabionový plot.
Příští rok bude pro nás ten nejdůležitější.
Uskuteční se hned dvě velké investiční akce.
Jedná se o stavbu společné stezky pro
chodce a cyklisty Komárov – Mladějovice
(chodník k nádraží) a realizace tzv.
společných zařízení (krajinná zeleň kolem
Komárova). Tyto akce na několik let ovlivní
další investiční rozvoj obce, a to z důvodu
splácení úvěru. Tím ale nechceme říct, že
usneme na vavřínech.
Dalším
velkým
projektem,
který
bude
následovat, jsou chodníky a přechod pro
chodce. Budeme se také věnovat novému
veřejnému prostranství, údržbě zeleně v obci
a jejímu dalšímu zkrášlování.

Chtěla bych také touto cestou poděkovat
především
panu
místostarostovi,
Janu
Habernalovi, nejen za dosavadní spolupráci
na úřadě, ale také za Komárovský zpravodaj,
který je hodně čtivý a u našich občanů velmi
oblíbený.
Vážení přátelé, milí spoluobčané, přeji Vám
příjemné prožití vánočních svátků, v Novém
roce 2021 hlavně pevné zdraví, hodně štěstí,
spokojenosti a rodinné pohody.
Lucie Konupková, starostka obce
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Stalo se...

Poděkování starostky za dárky

Mikulášská nadílka v Komárově

pro seniory

V tradiční mikulášskou noc, ihned po setmění,

Děkuji všem dětem z Komárova za krásná

vyrazila na cestu vzácná, tentokráte čtyřčlenná

vánoční přání a adventní svícny, které jsme

delegace. Z nebe přiletěl tradičně na pomoc

předali

do

Domova

seniorů

v

Komárově.

v

Klientům udělaly obrovskou radost. Poděkování

Komárově neobyčejný zájem a dva z nich se

patří také dětem a kolektivu z MŠ v Babicích za

hádali tak dlouho, až vzal Mikuláš nakonec

jejich vánoční přání. Paní Jarmile Martinkové a

oba. Přece jen, pro jistotu, kdyby prohřešků

vedení Domova seniorů Komárov děkuji a vážím

bylo příliš mnoho. Nicméně z Knihy hříchů se

si jejich spolupráce. Klientům domova přeji ze

ukázalo, že represe nakonec nebudou potřeba.

srdce kouzelné Vánoce plné lásky, radosti a

anděl.

Čerti

v

pekle

měli

o

návštěvu

Uhlí zůstalo v pytli a všechny děti v Komárově.

přátelství ❤.

Svatý muž naopak rozdal 21 balíčků a v první
prosincový

víkend

tak

rozzářil

úsměvy

na

dětských tvářích.

Investiční projekty obce
Dotace na zeleň je doma!
Mikuláš
prosince
Na poslední předvánoční sobotu jsme měli
naplánováno tradiční setkání pod vánočním
stromem, nyní pod zbrusu novým stromkem.
Ten se sice v poslední adventní neděli krásně
rozzářil, avšak na punčem provoněné setkání
se zpěvem vánočních koled již nedošlo. Čáru
přes rozpočet nám udělala vládní nařízení, kdy
bylo od pátku 18. 12. povoleno setkání pouze
šesti lidí a zakázáno popíjení alkoholu na
veřejnosti. Takže vánoční atmosféru vykouzlil
alespoň onen strom a nově nazdobený obecní
úřad. Doufejme, že příští rok budeme na
aktuální omezení vzpomínat již jen jako na
dávný špatný sen a že se pod tím stromečkem
napřesrok opět sejdeme.
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nenaděloval
nám

jen

dorazila

dětem.

skvělá

Čtvrtého

zpráva,

že

Ministerstvo životního prostředí přidělilo naší
obci

štědrou

dotaci

na

obnovu

zeleně

v

extravilánu – nezastavěné části vesnice (nové
aleje, remízky, zalesněné biokoridory, travní
porosty apod.). O celém projektu jsme obšírně
psali v několika minulých číslech zpravodaje.
Tabulka

na

následující

stránce

uvádí

konkrétní částky.
Dotace 7 312 729,74 Kč je maximální částka,
kterou nám stát na tuto akci přispěje. Konečná
cena vzejde z výběrového řízení a může být
samozřejmě nižší (podobně jako v případě
stezky k nádraží). S celkovou cenou projektu
se samozřejmě sníží i spoluúčast obce (která
je cca 10 %).

STRANA 2

Celý projekt je (i finančně) rozložen do tří let, z

Prvního dubna se rozjedou bagry na budoucí

čehož první rok představuje samotná realizace,

stezce k nádraží. Současně s nimi vytáhneme

další dva roky jsou pak na následnou údržbu,

lopaty a rýče i my, abychom dotáhli do konce

kterou bude provádět realizační firma. Celý

nové

projekt musí být ukončen do 31. 12. 2023. Z

Bude potřeba vysadit nové keře a stromy,

výše

dotace

se

člověku

trochu

protáčejí

panenky, přece jen se jedná o částku dvou
obecních

že

z

nášlapných

příslušenství

obchodu.

kamenů

(lavičky,

a

odpadkové

zvládneme. Na celou akci máme předjednaný

lampy apod.). Samozřejmě budeme vděční za

úvěr, který bude splácen jednak z dotace (90

jakoukoli pomoc.

%) a jednak z vlastních zdrojů (10 %) po dobu

Možná

několika dalších let.

pozemků pro výsadbu zeleně kolem Komárova.

Rok 2021 bude akční

Z hlediska hodnoty investice půjde o největší

plánování,

a

2020

příprav,

se

věřím,

chodník

instalovat

naproti

koše, informační tabule, plakátovací plochu,

2019

ale

položit

prostranství

to

Roky

rozpočtů,

obecní

nesly

ve

znamení

projektování,

shánění

financí a podobných kratochvílí, které sice stojí
spoustu času a úsilí, ale v terénu nejsou příliš
vidět. Na jaře roku 2021 konečně začneme
sklízet první hmatatelné výsledky této práce.
Ve druhé polovině ledna či začátkem února by
mělo

proběhnout

řízení

výběrové

na

zhotovitele projektu zeleně kolem Komárova.
Od něj se pak bude odvíjet termín „kopnutí do
země“. Abychom nepřišli o rok údržby (celý
projekt musí být ukončen do konce roku 2023),
musíme začít s realizací co nejdříve, ideálně
už zjara (dle možností a kapacit vysoutěžené
firmy). Ihned po uvolnění pozemků zemědělci
proběhne

přesné

zaměření

(již

realizační

již

v

březnu

proběhne

zaměřování

projekt v obci od dob výstavby kanalizace.
Prvky zeleně (třeba trávu v nové aleji od
Domova

seniorů)

nádraží

bude

a

také

potřeba

prostor

udržovat,

stezky
a

tak

k
již

nejpozději v letních měsících bude potřeba
zakoupit obecní multifunkční traktůrek.
Současně s pracemi v terénu bude probíhat
stavební řízení k chodníku středem obce a k
přechodu pro chodce přes hlavní silnici. Ještě
před letošními Vánocemi jsme stihli podat
projekt na stavební úřad ve Šternberku. Čeká
nás

ještě

různými

mnoho

úřady

a

jednání
také

s

projektantem,

majiteli

dotčených

pozemků. Pokud vše dobře půjde, mohlo by
být v roce 2021 na celou stavbu vydáno
pravomocné stavební povolení. Dál už pak vše

firmou) a pak již postupně výsadba, která bude

závisí pouze na financích a možnostech dotací.

rozložena patrně do dvou ročních období (jaro

Uff, jde nám z toho trochu hlava kolem, ale to

a podzim). O konkrétním harmonogramu vás

dáme 😊 . Držte palce, ať i podzimní číslo

budeme samozřejmě informovat, nyní jej sami

zpravodaje hýří podobným optimismem.

neznáme.

Pokud jde o kulturní akce, nelze v současné

V lednu proběhne také vyřízení žádosti o úvěr.

chvíli bohužel s jistotou plánovat vůbec nic.

Musíme si půjčit jak na realizaci zeleně (podle

Vše se bude odvíjet od aktuální situace kolem

vysoutěžené ceny), tak cca 1 milion na stezku

koronaviru a souvisejících vládních nařízení.

k nádraží a také na nákup malotraktoru na

Zatímco

sekání trávy (údržba takových ploch, chodníků

„odpískala“, my zatím vyčkáváme, nechceme to

apod. pomocí malé zahradní sekačky je již

vzdát předčasně. Totéž platí o akci Ukliďme

nemyslitelná) v cenové relaci do 500 000 Kč.

Česko a o velikonočních dílničkách. Ve druhé

Celková výše úvěru (po splacení dotace) by

polovině roku samozřejmě počítáme se všemi

měla být cca 2 500 000 Kč.

akcemi, na které jste byli zvyklí.
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mnohá

města

své

plesy

již

STRANA 3

Pokud

se

situace

uklidní,

budete

včas

informováni o všech termínech – nyní by šlo

VÝZNAMNÁ JUBILEA

pouze o věštění z křišťálové koule, což nám
moc nejde.
Abych to zakončil pozitivně – pevně věřím, že
se v prosinci 2021 pod tím vánočním stromem

V měsíci prosinci jsme blahopřáli

sejdeme a řekneme si, že ten rok stál za to. 😊

panu Petru Barešovi

Různé
Nový ceník vodného a stočného
Vodohospodářská

společnost

Sitka,

s.r.o.

zveřejnila nový ceník vodného a stočného pro
rok

2021.

V

důsledku

mírného

Našemu oslavenci přejeme hlavně hodně
zdraví a pohody do dalšího života.

navýšení

stočného (z 36,85 na 38,50 Kč / m3) se
celková částka vodného a stočného zvýší z

KRÁTKÁ OZNÁMENÍ

67,10 Kč na 68,75 Kč za metr krychlový
včetně DPH.

Svozy odpadů
Příští svozy odpadu proběhnou:
Směsný odpad: 12. 1. 2021, 9. 2. 2021
Bioodpad: 26. 1. 2021, 23. 2. 2021
Nová obecní vyhláška o odpadech
V

důsledku

neustálého

zvyšování

cen

za

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

odvoz odpadů jsme bohužel byli i my po
několika letech nuceni přistoupit ke zvýšení
poplatků

o

odpadech.

Na

prosincovém

zasedání obecního zastupitelstva byla přijata
nová obecní vyhláška, kterou se stanoví nová
sazba za svoz odpadů ve výši 550 Kč za
jednoho
rostoucích

obyvatele.
cen

je

Vzhledem

k

pravděpodobné,

Příští veřejné zasedání
zastupitelstva obce Komárova proběhne
ve středu 20. 1. 2021 od 17.00 hodin.

trendu
že

k

Srdečně zváni jsou všichni občané.

podobnému navýšení (o 50 Kč) budeme muset
přistoupit i v příštím roce. Od poplatku jsou
osvobozeny osoby, které se v daném roce

Povinně zveřejňované údaje

narodily, a také občané s trvalým bydlištěm na

Komárovský zpravodaj č. 6/2020 – 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 21. 12. 2020

obecním úřadě, kteří se po celý kalendářní
rok v obci nezdržují.

ÚDAJE Z EVIDENCE
OBYVATEL

Počet obyvatel Komárova
k 17. 12. 2020 – 213 obyvatel
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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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