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KOMÁROVSKÝ
ZPRAVODAJ
Oficiální zpravodaj o dění v obci

Slovo úvodem
Milí spoluobčané!
Letošní zima a začátek jara se nesly v
mimořádně chladném, ba až mrazivém
duchu. Do Komárova po mnoha letech
dorazila pravá zima se sněhovou nadílkou,
jakou
zejména
nejmladší
ročníky
nepamatují, a po ní mimořádně studené
jaro. Jako by i okolní krajina zpomalila svůj
dech a reagovala na všeobecný útlum
spojený s tvrdými vládními restrikcemi.
Utichla místní hospoda, na ulici se opět
objevili lidé v maskách. Samozřejmě nebylo
ani pomyšlení na obecní ples, velikonoční
dílničky a jiné kulturní akce. Nicméně i za
těchto okolností se na obci horečně
pracovalo.
Jak
už
jsme
psali
v
předvánočním čísle, projde naše vesnice v
tomto
roce
spoustou
proměn,
řada
plánovaných projektů se konečně začne
rýsovat v terénu. První z nich už byl zahájen
– za mrazivých dubnových plískanic vyjely
bagry, aby vyhloubily základy pro budoucí
stezku k nádraží. Stavba se sice neobešla
bez
jistých
komplikací,
ale
úspěšně
pokračuje a vypadá to, že bude dokončena v
plánovaném termínu.

Byla schválena zadávací dokumentace k zeleni
kolem obce a proběhlo výběrové řízení.
V současné době trvá hodnocení nabídek, na
jehož ukončení netrpělivě čekáme. Souběžně s
těmito projekty byly realizovány také menší
investice. Byl zakoupen multifunkční traktor a
na místním hřišti pro něj vyrostla nová garáž.
Byly nakoupeny a vysazeny stromy a keře na
novém veřejném prostranství a v obecním
parku. Pokračuje příprava stavby chodníků
středem obce. O všech těchto akcích se
podrobně dozvíte ve zpravodaji, který právě
držíte v rukou. Přejme si, aby nadcházející
teplé dny a vlahé večery byly předzvěstí
návratu k životu, na který jsme byli všichni
zvyklí. Přeji Vám mnoho zdraví a optimismu do
rozkvetlých a sluncem prozářených dní.

Jan Habernal, místostarosta obce
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Investiční projekty obce

Druhé zkoušky už ukázaly hodnotu 32 MPa.
Následky projektové změny jsou dva – za prvé

Smíšená stezka k nádraží

se celá stezka o oněch 30 cm „zvedne“, což

Po dlouhých měsících chystání, projektování,

znamená, že její povrch bude výše než povrch

shánění dotací a finálních příprav to konečně

silnice. Druhým, nepříjemným důsledkem celé

vypuklo. Prvního dubna, přesně na apríla, bylo

změny je navýšení ceny díla o cca 380 000 Kč.

staveniště

Jde

stezky

předáno

zhotoviteli,

firmě

Šternstav.

sice

doslova

rozpočet,

nicméně

o

pověstnou

jsme

rádi,

čáru

přes

se

celou

že

záležitost podařilo podchytit hned v začátku a že
za

pár

let

vlnobití

nebude

oceánu

nová

či

stezka

tankodrom

připomínat
a

nebude

vyžadovat další opravy. Ty by v konečném
důsledku mohly být dražší než nynější sanace
podkladu. A to už raději nemyslíme na „komfort“
uživatelů rozbité stezky.
Oproti projektu byla přidána ještě jedna lampa
veřejného osvětlení v těsné blízkosti potoka u
sjezdu

u

nádraží.

Důvodem

bylo

zlepšení

viditelnosti stezky u jejího vyústění na hlavní
silnici. Tato lampa je rovněž zahrnuta v ceně
víceprací.

Připomenu,

že

tato

firma

vyhrála

výběrové

řízení s nejnižší nabídkovou cenou – 1 969 888
Kč včetně DPH. Při předávání byly dohodnuty
všechny základní technické detaily. Pan Grebík,
náš

technický

dozor,

naštěstí

prosadil

provedení zátěžových zkoušek na trase budoucí
stezky. Jejich výsledky se bohužel ukázaly jako
velmi neuspokojivé. Pozemek pod stezkou bývá
pravidelně podmáčený, nebo dokonce zcela pod

Jak jste si jistě všimli, práce na stezce se přes

vodou. Byly naměřeny hodnoty 7 a 9 MPa,

nepříznivé

přičemž minimální hodnota dle normy je 30

nezastavily

a

MPa. Z toho důvodu musela být v projektu

betonování

obrubníků.

narychlo

tomu, že se po ní skutečně koncem května

provedena

změna

skladby

stezky,

spočívající v sanaci podkladu 30 cm vrstvou

počasí
v

a

změny

současné
Vše

v

projektu

době

probíhá

tudíž

nasvědčuje

již

projdeme či projedeme. Už aby to bylo 😊.

zhutněného betonového recyklátu.
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Pevně

Krajinná zeleň kolem Komárova
Po celé zimní období jsme intenzivně řešili také
náš letošní největší projekt – realizaci zeleně
kolem Komárova. Pokud jde o termíny zahájení
prací, sršelo předvánoční číslo až přehnaným
optimismem.
výběrové

Podle

řízení

původních

proběhnout

plánů
v

mělo

lednu

a

vyměřování v terénu mělo začít již v březnu.
Avšak jak to chodí, ne vše jde vždy jako po
másle. Po celý leden, únor a částečně březen
se

„táhlo“

výběrovému

schvalování
řízení.

dokumentace

Jedná

se

skutečně

k
o

rozsáhlé dílo, takže jsme nechtěli nechat nic
náhodě.

Dokumenty

byly

několikrát

přepracovány a jejich definitivní verze byla
schválena obecním zastupitelstvem 24. února.
Pak

trvala

poskytovatelem

kontrola
dotace

dokumentace
–

Ministerstvem

životního prostředí, které navrhlo další změny,
které musely být posléze zapracovány. 19.
března bylo konečně vyhlášeno výběrové řízení

doufáme,

že

se

vše

podaří

„rozlousknout“ v průběhu dalších dvou týdnů a
že

v

příštím

zpravodaji

už

budeme

moci

představit vítěze řízení, se kterým se budeme v
Komárově potkávat po další tři roky.

Nákup komunální techniky
Pokud jste tento týden procházeli po návsi,
možná jste si všimli, že nám obecní sekačka na
trávu poněkud povyrostla, nakynula. Ano, není
to klam, po dvou letech úporného zápasení s
malou

zahradní

sekačkou

dospělo

zastupitelstvo obce k závěru, že potřebujeme
pořádnou komunální techniku, která obslouží
nejen obecní park a hřiště, ale také odhrne sníh
z budoucí stezky k nádraží či z budoucích
chodníků a bude schopna udržovat stezky na
nových biokoridorech. Z mnoha nabídek jsme
nakonec

zvolili

multifunkční

traktor

české

značky SECO, konkrétně model Starjet UJ 102
P4 4x4.

na zhotovitele. Uchazeči měli měsíc na podání
nabídek.

Jako

dodavatele

a

servisní

firmu

jsme

na

mnohá doporučení vybrali společnost SITTA
K+M s.r.o. z Bukovan. Traktor má pohon na
všechna

čtyři

kola

(důležitý

například

na

svazích budoucí pěšiny ke křížku) a bohaté

Mohlo by se zdát, že vše je již zdárně u konce
a že už si hoši z realizační firmy brousí své
rýče a lopaty. Bohužel tomu tak není. Při
hodnocení nabídek, které proběhlo 19. dubna,
vzniklo podezření, že nejnižší nabídkové ceny

příslušenství

–

sekačku,

mulčovač,

radlici,

posypové zařízení, kartáč a přívěsný vozík.
Traktor

i

se

všemi

doplňky

vyšel

obecní

pokladnu na 263 780 Kč a bude splácen z
plánovaného společného úvěru.

jsou mimořádně nízké, a tudíž existují důvodné
obavy, zda je dílo možné v daném finančním
rámci vůbec realizovat. Dva účastníci tedy byli
vyzváni k podrobnému zdůvodnění nabídnutých
cen. Netrpělivě čekáme na výsledek celého
řízení, a to nejen kvůli zpožďujícím se pracím v
terénu, ale také kvůli smlouvě o úvěru. K
podpisu této smlouvy totiž potřebujeme znát
konečnou cenu celého díla.
.
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Do obecní kasy tak kupci přispěli celkovou

Prodej unimobuněk na hřišti

částkou 20 000 Kč. Ihned byla objednána nová

a zakoupení garáže pro traktor

plechová garáž. Jedná se o model s rozměry

Traktor sice máme, to je pěkné, ale kam s ním?

5x5 metrů, se zesílenou konstrukcí (z jeklů,

Do „kamrlíku“ za zastávku se nevejde, a na

nikoli L profilů), s okny a povrchovou úpravou

obecním úřadě či v obchodě by asi taky moc

imitující

parády nenadělal. Jediný prostor, který se od

dopravou a montáží je 75 500 Kč. Objekt

začátku

betonová

celkově vizuálně dobře zapadá do prostředí

plocha na hřišti. Ta byla však „obsazena“ již

hřiště. Zbývá dodělat elektrifikaci garáže, která

vysloužilými stavebními buňkami, které bylo

bude postupně vybavena ponkem a základním

potřeba

nářadím potřebným k údržbě obce.

nabízel,

urychleně

byla

zpevněná

teleportovat

jinam.

Na

vzhled

dřeva.

Celková

cena

i

s

vyvěšený záměr o prodeji ve stanovené lhůtě
bohužel žádný zájemce nereagoval, a tak byly
buňky i s malou garáží nakonec prodány přes
internetové portály.

Za hustého sněžení byla 6. dubna nejprve
rozebrána

stará

plechová

garáž.

Hned

Revitalizace parku a nová výsadba

následující dny si pro staré stavební buňky,

Asi

se

původně zakoupené pro již neexistující sbor

nejreprezentativnějším místem naší vesnice má

dobrovolných hasičů a skautský oddíl, přijeli

být a také je náves s obecní lípou, obklopenou

zájemci s těžkou technikou.

obecním
jehličnany,

všichni

parkem.

shodneme

Stromy,

vysázené

v

na

tom,

zejména

parku

v

že

pak

průběhu

minulých desetiletí, však již značně přerostly a
park tak začal připomínat spíše obecní les.
Bohužel tak za hradbou smrků a tújí zanikla i
krása naší lípy, která má celému prostoru
jednoznačně dominovat.

Park před úpravou (rok 2018)
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Nové veřejné prostranství
Společně se stromy v parku byly koncem dubna
vysázeny

také

stromy

a

keře

na

novém

prostranství naproti obchodu s potravinami. V
této chvíli probíhá výběr vhodného mobiliáře
(lavičky, odpadkové koše, informační tabule).
Nejprve bude zhotoven chodníček a prostor pod
lavičky
proběhne

Park s novou výsadbou

tújí na jihozápadním okraji parku. Nyní uzrál
čas na další etapu. Ing. Klímová, která navrhla
prostranství naproti obchodu, vypracovala i
revitalizace

nášlapných
betonování

kamenů,

patek

pod

následně
lavičky

a

parkovou lampu a instalace mobiliáře. Nakonec

Již před dvěma lety jsme pokáceli stromořadí z

projekt

z

obecního

parku.

bude celý prostor zatravněn. Budeme moc rádi
za každou pomoc, vítáni jsou zejména silní
chlapi. Podrobnosti ohledně případné brigády
budou ještě upřesněny.

Z

původních dřevin zůstala na místě lípa a vrba,
vše ostatní muselo pryč.

I lípa musela být zbavena jedné větve, která již
ohrožovala své okolí. Do uvolněného prostoru
byly vysázeny nové, kvetoucí stromy a keře,
které budou společně s květinovými záhony
těšit

oko

všech

pocestných,

jejichž

kroky

povedou do „centra“ Komárova.

Příprava na chodníky středem obce
Ani další náš projekt neskončil v mrazivých
zimních měsících u ledu. V prosinci minulého
roku byl dokončen projekt chodníků středem
obce a přechodu pro chodce včetně osvětlení a
byla podána žádost o stavební povolení.
Člověk by si mohl říct – uff, pár razítek a je to
doma. Kdo však někdy cokoli stavěl, tak asi ví,
že tato představa je realitě celkem vzdálená.
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Ze strany stavebního úřadu se na naše hlavy

Pokud budete ve sbírání natolik úspěšní, že

snesla halda požadavků, kvůli kterým muselo

byste přivítali pomoc s odvozem naplněných

být řízení přerušeno. Jedná se zejména o

pytlů, stačí poslat zprávu s popisem místa, kde

nedořešené záležitosti s vlastníky pozemků,

jsou pytle zanechány, na obecní mobil +420 724

přeložky

196 789.

sítí

a

jiné

„drobnosti“.

Jednání

s

vlastníky pozemků jsou zdárně téměř u konce,

Co se týče jednotlivých lokalit pro sběr odpadků,

vše

bohužel

komplikují

pouze

čtyři

metry

chodníku

zde

musíme

opakovat

místa

z

vedoucího přes pozemek č. 682 naproti domova

předchozích ročníků: příkopy podél cesty do

seniorů, který je ve vlastnictví státu. Zde jsme

Řídeče

bohužel nedostali svolení. Celá záležitost se

Šternberk,

tak bude řešit odkupem dané parcely. Máme

Řídečského potoka. Nicméně, pokud znáte více

přislíbeno, že celý proces odkupu a přepsání

potřebné místo v rámci naší obce, necháme

pozemku na obec bude dokončen ještě v tomto

výběr na Vás.

roce. Do té doby bude bohužel stavební řízení

Závěrem se ještě vraťme k našemu prvnímu

pozastaveno. Sice se jedná o komplikaci, se

ročníku,

kterou

ohledně

vzájemně sdělovali, co zajímavého, humorného

realizace to nijak nenaruší. Z finančních důvodů

či bohužel i ohavného jsme sesbírali. Pokud by

jsme

se

jsme
jako

nepočítali,

ale

nejoptimističtější

plány
termín

zahájení

a

k

nádraží,

ale

kdy

Vám

i

také

jsme

letos

kolem

silnice

blízké

si

po

podařil

okolí

Paseka-

Zlatého

ukončení

zajímavý

i

úklidu

„úlovek“,

prací viděli rok 2022. Optimisty samozřejmě

doporučujeme se s nálezem určitě vyfotit. Spolu

zůstaneme, ale když to okořeníme špetkou

s touto akcí je totiž vyhlášena fotosoutěž. Více

smyslu pro realitu, vychází nám roky 2023 nebo

informací

2024.

https://www.uklidmecesko.cz/fotosoutez/

Různé

Veronika Špundová

zájemci

mohou

najít

zde:

Ukliďme Česko
Stejně jako v předchozích letech, i letos se
naše obec zapojí do akce nazvané Ukliďme
Česko. Loňský úklid Komárova byl zrušen z
důvodu

covidové

překvapením,

že

pandemie.
i

letos

Není

tuto

akci

tedy

asi

musíme

uzpůsobit současným omezením. To nám ale
snad nebude překážkou k tomu, abychom se do
úklidu Komárova a blízkého okolí pustili.
Letošní úklid naší obce tak neproběhne jako
společný v jeden jediný den, k úklidu mohou
dobrovolníci
května.

vyrazit

Obec

během

spolu

s

celého

měsíce

organizátory

akce

Ukliďme Česko tradičně zajistila potřebné pytle
na odpadky. Ty si zájemci mohou vyzvednout
na obecním úřadě v době úředních hodin nebo
ve

smíšeném

zboží

paní

Martinkové,

dle

otvírací doby. Zde navíc každý sběrač dostane
drobnou odměnu.
Pytle

s

odpadky

lze

vhodit

do

zeleného

kontejneru na SKO u brány na místním hřišti. V
případě, že by byl již naplněn, umístěte prosím

Velikonoční zdobení
Ani

letos

nám

z

důvodu

pandemie

a

souvisejících vládních nařízení bohužel nevyšly
velikonoční dílničky. Malou náplastí měla být
velikonoční

výzdoba

veřejného

prostranství.

Všichni se mohli zapojit a svými velikonočními
výtvory ozdobit náš nový gabionový plot. Akce
se však bohužel netěšila přílišnému zájmu, a tak
se na plotě nakonec objevilo jen pár osamělých
uměleckých

děl.

Škoda.

Snad

se

příští

rok

sejdeme opět v dílničkách, kde konečně budeme
moci popustit uzdu své kreativitě naplno.

zavázané pytle vedle něj.
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Místní poplatky pro rok 2021
Upozorňujeme

občany,

že

dne

30.

4.

2021

vypršela splatnost místních poplatků. Ty, kteří
ještě

dané

poplatky

neuhradili,

žádáme

o

urychlenou platbu.
Roční poplatek za komunální odpad:
550,- Kč/osoba
Roční poplatek za psa: 150,- Kč / 1 pes
300,- Kč/každý další pes
Úhrada poplatku
V hotovosti na obecním úřadě, Komárov č. p.
241 v úředních hodinách
Platba převodem na účet č. 1802932349/0800
Česká spořitelna, variabilní symbol (VS): číslo

Úspěchy knihobudky

popisné

Naopak o knihobudku v Komárově je zájem
veliký, za což jsme velice rádi. Knížky jsou
pravidelně

obměňovány

a

celkově

je

kolem

RD,

Jsme

Je

nahradit

aspoň

neexistující

touto

formou

obecní

můžeme

knihovnu.

(např.

Charitní poradna Nedlužím v Uničově a
Šternberku

že

příjmení

2xKO/1xPES)

tohoto miniaturního kulturního svatostánku živo.
rádi,

poznámka:

tomu

už

rok,

co

pracujeme

ve

ztížených

Budka

podmínkách díky pandemii koronaviru Covid - 19.

jede sice naplno, ale ráda uvítá i další čtenáře či

Přes všechna úskalí s ní spojené se poradny

knihomoly a také další přírůstky do své sbírky.

Nedlužím v Litovli, Uničově a ve Šternberku snaží

Těšíme se na vaši návštěvu.

i nadále pomáhat v plném pracovním nasazení.
Kromě běžných činností poraden, jako je pomoc
lidem s finančními problémy, psaním a podáváním

Dosadba stromků v obecním lese
V březnu 2021 uplynul rok od naší společné
brigády, kdy jsme vysadili cca 1700 sazenic dubu
letního v obecním lese. Jak už jsme psali v
minulých

číslech

zpravodaje,

jakkoli

to

před

rokem po dvou měsících sucha vypadalo tragicky,
díky obětavé péči našich občanů bylo nakonec
potřeba dosadit pouze 100 ks. I ty už jsou na
svém místě a pouštějí první lístky.

insolvenčních

návrhů

(osobní

bankrot),

zprostředkování potravinové pomoci lidem v nouzi,
pomáháme lidem řešit i věci nad rámec naší
služby a být jim nápomocni a zprostředkovat
pomoc dle aktuálního zdravotního stavu či situace.
Jedním z příkladů naší práce je paní M. H., kterou
navštěvujeme

v

chráněném

bydlení.

Paní

je

tělesně postižená, její příjmy sotva pokryjí výdaje
za bydlení a jídlo.

V současné situaci je pro ni

velmi obtížné osobně komunikovat s úřady, lékaři,

Svoz velkoobjemového a

nakoupit

nebezpečného odpadu

osamoceně, mimo společenské dění. Chybí jí

V sobotu, 8. května 2021 proběhne v Komárově
tradiční svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu.

Nenechte

se

zmýlit

datem

–

svoz

proběhne, přestože je státní svátek.
Svozová

vozidla

budou

přistavena

obecním úřadem od 10.00 do 12.00 hodin.

si,

zajistit

si

léky.

Cítí

se

také

možnost návštěvy přátel. Tím, že jsou pracovníci
Charity pravidelně testovaní na nákazu Covid –
19, můžeme klientku navštěvovat a pomoci ji s
úřady

a

zároveň

jí

poskytnout

společnost,

pohovořit s ní o běžných radostech a starostech.
před

V

případě

potřeby

vám

rádi

poskytneme

poradenství ve Šternberku na tel. 730 585 751 a
v Uničově na tel. 605 314 434.
Pracovníci Charitní poradny Nedlužím
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VÝZNAMNÁ JUBILEA

KRÁTKÁ OZNÁMENÍ

V měsíci dubnu jsme blahopřáli

Svozy odpadů
Příští svozy odpadu proběhnou:
Velkoobjemový odpad: 8. 5. 2021
Směsný odpad: 4. 5., 1. 6., 29. 6. 2021
Bioodpad: 4. 5., 18. 5., 1. 6., 15. 6., 29. 6.

panu Jiřímu Bohuslavovi
panu Miroslavu Silnicovi
V květnu budeme blahopřát
paní Zdeňce Mikyskové

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Všem oslavencům přejeme hlavně hodně
zdraví a pohody do dalšího života.

NOVÍ OBČÁNCI

Začátkem tohoto roku se narodily
Sofie Hanusová
Klaudie Gáborová

ROZLOUČILI JSME SE

pan Ludvík Palucha
pan Svatoslav Vachutka

Příští veřejné zasedání
zastupitelstva obce Komárova proběhne
ve středu 5. 5. 2021 od 18.00 hodin.
Srdečně zváni jsou všichni občané.

Povinně zveřejňované údaje
Komárovský zpravodaj č. 1-2/2021 – 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 3. 5. 2021
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 19. 4. 2021 – 205 obyvatel
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