TŘETÍ ROČNÍK
KVĚTEN, ČERVEN, ČERVENEC 2021

KOMÁROVSKÝ
ZPRAVODAJ
Oficiální zpravodaj o dění v obci

Slovo úvodem
Milí komárováci!
Po mimořádně chladném a deštivém jaru je
zde konečně léto, jak má být. Nastal čas
dlouhých, vlahých nocí, dovolených a
zaslouženého odpočinku. Za těchto krásných
dní člověk snadněji vytěsňuje z hlavy
vzpomínky na nepříliš pozitivní období
nedávno minulé. Symbolickou tečku (alespoň
prozatím) za obdobím tvrdých restrikcí, které
zasáhlo do života každého z nás, učinila
akce Hurá prázdniny, na které jsme se v
nádherném nedělním odpoledni skoro po
roce zase všichni sešli na našem hřišti. Akce
to byla vskutku povedená, kdo přišel, určitě
nelitoval. Na samém prahu léta byla
dokončena také stezka k nádraží. Obešlo se
to sice bez stříhání pásky, ale přesto nás
novotou zářící stavba naplňuje dobrým
pocitem a dodává chuť do další práce. Z polí,
i když se zpožděním, už sjely kombajny s
úrodou a tím uvolnily místo geodetům, kteří v
dalších týdnech vyměří pozemky pro realizaci
nové zeleně kolem Komárova.

Již v září by se mělo kopnout do země a
připravit půda, od října do prosince vyroste v
okolí přes tisíc nových stromů. V těchto
dnech mají dorazit lavičky a jiné doplňky pro
veřejné prostranství, které by mělo získat
svou konečnou podobu do konce léta. Jeho
konec bude tradičně předznamenán obecními
hody, které letos připadají na 11. září.
Doufám, že se na nich všichni sejdeme u
dobrého jídla, pití a muziky. Přeji vám
krásnou druhou polovinu léta, spoustu zážitků
na dovolených a dětem úspěšný start do
školy.
Jan Habernal, místostarosta obce

STRANA 1

Stalo se...

A samozřejmě neodmyslitelná atrakce na závěr,

Hurá prázdniny!

moře pěny, kterou zajistili hasiči z Dolan. Po

bez které se nemůže obejít žádný dětský den –

Tak jsme se konečně dočkali! Po dlouhých 10

takové porci aktivit člověku pořádně vyhládne a

(deseti!) měsících se mohla v Komárově dne 4.

vyschne v krku. I zde bylo z čeho vybírat.

července 2021 uskutečnit první kulturní akce.

Milovníci sladkých dobrot měli k dispozici stánek

Téměř po roce se mohli Komárováci a také

s

naši přespolní hosté sejít na hřišti u dobrot z

příznivcům slané kuchyně již od brány voněly

grilu a skvěle vychlazeného pivka a bez obav

pečené makrely a jiné pochutiny z grilu, jimž

si zase povykládat. Co je však nejdůležitější,

prostě nešlo odolat.

ledovou

tříští,

a

kávovými

specialitami,

hřištěm se zase rozlehl dětský smích, neboť
pro

naše

ratolesti

byla

tato

akce

určena

především. A že se měly kde do sytosti vyřádit!

A vyprahlá hrdla samozřejmě uspokojil výčepní
stan (nahradivší již dosloužilý dřevěný stánek),
který

nabídl

pivo,

limonády

a

další

drobné

Velké proměny doznal hlavní program pro děti,

občerstvení. A kdo si chtěl z naší akce kromě

který byl letos v režii zpěvačky, muzikantky a

zážitků

animátorky Veroniky Vičarové. Její zábavné

dispozici prodejní stánek s ručně vyráběnými

pásmo

pod

ozdobami. Říká se, že půl akce dělá počasí –

sklidilo

velký

názvem
úspěch

SkoTančení
u

s

Verčou

malých

i

velkých.

taneční

čísla

ani

odvézt

zde

i

žádné

něco

hmatatelného,

reklamace

nahoru

měl

k

posílat

byla

nebudeme. Na první červencovou neděli vyšel

skvěle namixována s napínavými soutěžemi,

mimořádně krásný letní den, a tak se posezení

takže se nikdo ani minutu nenudil. Slečna

na hřišti protáhlo až do pozdních večerních

Veronika nakonec pro velký úspěch půl hodiny

hodin. Komárovský kulturní restart tedy proběhl

prodlužovala. Kdo se pořádně vydováděl na

navýsost úspěšně a už teď se těšíme na zářijové

place pod pódiem, čekal na něj skákací hrad,

hody.

Interaktivní,

hudebně

–

jízda na ponících, nebo třeba stánek s dětským
tetováním.
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STRANA 2

Investiční projekty v obci

Ta

musela

být

odložena

kvůli

chybějícímu

Stezka k nádraží je hotová

lhůtám na vydání rozhodnutí k tomuto značení).

dopravnímu značení (respektive kvůli dlouhým

Celý květen se nesl ve znamení dokončování

Jak jste si jistě všimli, značky už jsou na svém

zatím největšího díla v tomto volebním období

místě a celé dílo by mělo být zkolaudováno v

– smíšené stezky pro chodce a cyklisty z

průběhu srpna. Doufáme tedy, že se vám nová

Komárova k mladějovickému nádraží. V dubnu

stezka líbí. A kdo na ní ještě nebyl, nastartujte

se podařilo vyřešit veškeré technické problémy

kola, kolečkové brusle, kočárky či podrážky

spojené s nepříznivým, podmáčeným podložím

svých bot a pořádně ji otestujte!

(o těchto problémech se podrobně pojednávalo
v minulém čísle zpravodaje). V květnu pak
původně blátivé staveniště závratným tempem
získávalo

podobu

finální

stezky.

Nejprve

vyrostly obrubníky, poté vše pokryla dlažba a
vše

korunovala

osvětlení.

„alej“

Nová

z

světla

nového
jsou

veřejného
o

poznání

intenzivnější než předchozí a také sloupů je
více. Mnohé oko romantika možná zamáčkne
slzu nostalgie po hvězdnatém nebi při cestě z
nádraží, ale praktičnost zvítězila – nyní už se
nikdo nemusí bát, že půjde na nádraží potmě či
v polotmě.

Mnoho občanů se ptá, co bude nyní s rozbitou
silnicí III. třídy k nádraží, kdy se začne také
opravovat. Je pravda, že vedle novotou zářící
stezky

jde

trochu

o

zjev

definovatelný

příslovečnou pěstí na oko. Obec Komárov však
není vlastníkem komunikace a ze strany Správy
silnic Olomouckého kraje jsme na přímý dotaz
zatím

neobdrželi

ani

mlhavý

příslib

rekonstrukce. Nejspíše tak půjde o běh na
dlouhou trať (urgovat a zase urgovat), ale snad i
silnice
V rámci výstavby stezky byl vyčištěn propustek

k

nádraží

bude

jednou

připomínat

jednadvacáté století.

pod hlavní silnicí, který byl posléze protažen
pod stezkou až na pole za ní – nehrozí tedy,
že by při intenzivních deštích či vylití potoka
stezka vytvořila jakousi „přehradu“. Přímo za
stezkou byla navíc položena drenáž svedená
také do propustku. Na druhé straně silnice byl
pak obnoven příkop, do něhož je propustek
vyústěn. V úseku nad propustkem a na konci
stezky u potoka bylo oproti projektu přidáno
zábradlí

pro

zvýšení

bezpečnosti.

Jeho

instalace se plánuje v letních měsících. Jediné,
co stezce ještě chybí, je oficiální kolaudace.
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Krajinná zeleň – projekt se rozjíždí!
Tak nám to krásně vyšlo, jeden projekt skončil,
druhý

právě

začíná.

Zrovna,

když

se

dokončovaly poslední metry stezky, finišovalo
výběrové řízení na zhotovitele krajinné zeleně
kolem Komárova. To mělo být ukončeno již v
dubnu, ale hodnocení podaných nabídek se
protáhlo na celý měsíc. Řízení se zúčastnilo
celkem pět firem. Jediným hodnoticím kritériem
byla ekonomická výhodnost nabídek, čili nejnižší
nabídková cena.

STRANA 3

U firmy s nejnižší nabídkovou cenou vzniklo

V září bude následovat příprava terénu –

podezření, že se jedná o mimořádně nízkou

orba, výstavba oplocenek a výsev trávy. A od

nabídkovou cenu a že hrozí riziko, že za tuto

října

cenu nebude možné dílo realizovat. Tyto

výsadba stromů a keřů. Jen stromů bude více

obavy potvrdili také projektanti díla z firmy

než

Paměť krajiny. Dotyčná firma byla poté dle

zámrzu

zákona vyzvána k podání vysvětlení. Jelikož

dokončena do 15. prosince tohoto roku. V

vysvětlení nepodala, byla z výběrového řízení

dalších třech letech pak bude firma Strommy

vyloučena.

nejnižší

Company provádět údržbu vysazených dřevin

cenou měla ve své nabídce nesrovnalosti –

(hlavně řez a zálivka), od roku 2025 pak

kromě

Také

firma

položek

s

s

druhou

mimořádně

nízkou

nabídkovou cenou se částka v krycím listu
nabídky a částka součtu všech položek v
rozpočtu lišily o více než 1,7 milionu korun.
Rovněž tato firma byla vyzvána k předložení
vysvětlení,

které

nepodala,

a

tak

bylo

přistoupeno k hodnocení účastníka s třetí
nejnižší nabídkovou cenou. Tento účastník –
firma Strommy Company s.r.o. z Andělské
Hory u Bruntálu se nakonec stala vítězem
výběrového řízení a bude u nás v Komárově
celé dílo realizovat. Celková cena projektu
se vyšplhala na 7 294 681 Kč včetně DPH, z
čehož cca 90% zaplatí dotace z ministerstva
životního prostředí. Za tyto peníze vzniknou
kolem naší vesnice nové pásy zeleně – aleje,
biokoridory,

větrolamy,

na

které

budou

posléze navazovat nové polní pěšinky – třeba
pěšina od domova seniorů novou třešňovou
alejí

až

na

Komárovský

kopec,

nebo

od

kapličky nahoru či od šternberské silnice k
obecnímu

lesu.

O

celém

projektu

jsme

několikrát podrobně psali ve zpravodaji a
všichni zájemci si jej mohou také stáhnout na
webových stránkách obce.

přijde
tisíc.
–

na

řadu

to

nejdůležitější

Výsadba

bude

probíhat

podle

smlouvy

by

až

měla

–
do
být

povinnost údržby přechází na obec. V rámci
proměny okolní přírody bychom pak chtěli
zvelebit

také

prostor

u

křížku

na

Komárovském kopci či jiná místa atraktivní
pro rodinné vycházky. Postupně se plánuje
instalace laviček a jiných doplňků, aby se i
bezprostřední

okolí

naší

vesnice

stalo

prostorem, kde každý rád stráví kus svého
volného času.

Dokončení veřejného prostranství
Léto se zlomilo v půli, veřejné prostranství
naproti obchodu se hezky zazelenalo, ale
stále ještě nemá finální podobu. V minulém
zpravodaji

jsme

psali,

vhodného

mobiliáře.

že
Ten

probíhá
byl

výběr

nakonec

začátkem června objednán – jedná se o dvě
lavičky, informační tabuli, plakátovací plochu,
dva odpadkové koše a stojan na kola v
celkové hodnotě cca 100 000 Kč – toto
vybavení bude hrazeno z dotace poskytnuté
Státním zemědělským intervenčním fondem v
rámci Programu rozvoje venkova. Kromě toho
byly pořízeny tři sloupkové lampy za cca 23
000 Kč a nášlapné kameny na chodníček a
plochu pod lavičkami za cca 10 000 Kč. Ty
jsou nyní složeny na zahradě u hospody a
čekají na silné a ochotné dlaně a paže
komárovských chlapů 😊

. Mobiliář by měl

dorazit v těchto dnech a poté se rozběhne
kopání výkopu na chodníček a pod posezení,
betonování patek pod lavičky a sloupky pod

Logo vítězné firmy

světla. Nakonec proběhne dláždění plochy

Ale dost bylo teorie 😊 . Jak to tedy bude v

nášlapnými kameny. Plány zní pěkně, ale

reálu probíhat? Zemědělci mají sklizeno, a tak

bohužel jsme zatím nepřišli na způsob, jak by

ještě během srpna naběhnou na holá strniska

se to udělalo samo. 😊 Proto budeme vděční

geodeti,

za každou pomoc, podrobnosti a termíny

aby

zaměřili

skutečné

hranice

pozemků k výsadbě.
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budou upřesněny.

STRANA 4

Byli

bychom

rádi,

kdyby

v

průběhu

září

dostalo prostranství svou konečnou podobu a
mohlo sloužit všem k příjemnému posezení.

Různé
Výběrové řízení na provozovatele
hostince Na Rychtě
K prvnímu říjnu tohoto roku končí nájemní
smlouva s provozovatelem hostince Na Rychtě,
a proto obec v květnu vyvěsila záměr o jeho
dalším pronájmu. Výběr provozovatele na další
období

měl

proběhnout

formou

výběrového

řízení. Zájemci mohli podávat své písemné
nabídky do 30. 7. 2021. Zájemci o hospodu si
však u nás příliš kliku nepodávali ani nestáli
před úřadem frontu, a tak se do výběrového
řízení

přihlásil

pouze

jediný

zájemce.

To

znamená, že bude posuzována pouze jeho
nabídka.

Na

příštím

zasedání

obecního

zastupitelstva, které proběhne koncem srpna,

Objednané lavičky a koše

bude kromě schválení provozovatele na další
období

schválena

také

nová

smlouva

o

Chodník středem obce

pronájmu hostince.

Pokud jde o nejdůležitější projekt na další

Nové elektrické dráty na horizontu?

roky, a sice chodník středem obce, tak i zde
se suneme pomalu, ale jistě vpřed. Začátkem
léta

byly

záležitosti,

dořešeny
proběhlo

další

pozemkové

zaměřování

a

směny

pozemků, první vlaštovky už jsou zapsány v
katastru nemovitostí. Kromě toho bylo potřeba
uzavřít se společností Cetin a.s. Smlouvu o
realizaci

překládky

sítě

elektronických

komunikací – trasa telefonního kabelu je v
některých

místech

v

kolizi

s

budoucími

obrubníky a kabel bude potřeba přeložit tak,
aby

vedl

přímo

pod

chodníkem.

Cena

překládky bude činit 497 672 Kč (tato částka
bude součástí rozpočtu při realizaci chodníků
v obci). Po podpisu smlouvy musíme zaplatit
částku 34 636 za projekt překládky. Poslední
záležitost, kterou bude potřeba dořešit, je
odkup pozemku naproti domova seniorů od
státu. Dle informací Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových je celá věc v
aktivním řešení a převod pozemku na obec by
měl být uskutečněn do konce tohoto roku.
Teprve

pak

se

může

znovu

rozjet

pozastavené stavební řízení. Tak nám držte
palce, ať se toho chodníku a přechodu v
dohledné době dočkáme.
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Jistě jste zaznamenali poměrně časté výpadky
a

problémy

Problém

se

s

elektřinou

zhoršil

v

zejména

naší

vesnici.

po

výstavbě

nových objektů v obci (rodinné domy, domov
seniorů).

Jednoduše

řečeno,

elektrická

síť

dodávající energii do naší obce byla kdysi
stavěna na trochu jiné parametry a jiné odběry
a nyní prostě nestíhá. Situace byla v minulých
letech řešena modernizací transformátoru u
hřiště, avšak i toto řešení se ukázalo jako
nedostačující.
nakolik

Proto

situaci

panují

zhorší

další

obavy

z

toho,

plánovaná

či

realizovaná výstavba domků v lokalitě u mlýna
a u nádraží.
Ve věci řešení tohoto problému se na nás
obrátila společnost Emontas s.r.o., která pro
společnost ČEZ realizuje a udržuje vedení
vysokého napětí v oblasti Moravy. Projektant z
Emontasu nám předložil projekt spočívající v
rekonstrukci

stávajícího

venkovního

vedení

vysokého napětí 22 kV v úseku Paseka-Vepa a
ve vybudování nového venkovního vedení VN
22 kV od tohoto zemědělského objektu kolem
Komárova k Mladějovicím. Tím by došlo k
propojení dvou stávajících venkovních vedení
VN 22 kV mezi Pasekou a Mladějovicemi.

STRANA 5

V současné době je Komárov napojen na

Ze stejného důvodu svůj souhlas s vedením

vedení 22 kV pouze ve směru od Šternberka a

vysokého napětí nedali ani vlastníci polí, kudy

další

mají nové dráty vést.

posílení

jeho

kapacity

není

podle

společnosti ČEZ možné.

Pevně doufáme, že vlastník distribuční sítě

Podle návrhu projektanta by měly elektrické

projeví ochotu k jednání, při němž se podaří

sloupy vést směrem od Vepy, po pravé straně

najít rozumný kompromis. Zatím jsme žádnou

silnice směrem ke Komárovu, přes horizont

nabídku

zhruba po úroveň někdejší drůbežárny, pak by

nového vedení, v případě jeho schválení, by

měly

měla proběhnout zřejmě v roce 2023.

odbočit

biokoridoru

doprava

(musí

být

a

podél

budoucího

zachován

odstup

k Mladějovicím.
Zastupitelé obce se shodli, že problém s
elektřinou je nutno řešit, nicméně nebyli jsme
spokojeni s tím, že obec byla postavena v
podstatě před hotovou věc, aniž by s ní
cokoli

předloženy

předtím

žádné

projednával.

alternativní

Nebyly

trasy

(aby

sloupy „nehyzdily“ komárovský horizont), ani
žádný návrh, kudy by měl být Komárov na
novou trasu napojen. To je velmi důležité,
neboť

vedení

vysokého

napětí

fakticky

znehodnocuje pozemek pod ním v šířce 14
metrů. Na tomto pozemku pak nelze nic stavět,
a dokonce ani sázet žádné vyšší dřeviny. S
ohledem na velikost katastru obce je to docela
citelný

zásah

do

svobodného

nakládání

pozemky.

jednání

nedostali.

Realizace

7

metrů), přes svah nad kapličkou dolů směrem

kdokoli

k

s

Smlouvy o úvěru
Stezka je hotová, traktor v nové garáži a
firma

RPA

již

obdržela

odměnu

za

zprostředkování dotace k projektu krajinné
zeleně. Po tučných hodech však nastává ta
méně příjemná část, totiž placení. Jak jste se
dočetli již v některém z minulých čísel, naše
obec nedisponuje rozpočtem v řádu desítek
milionů, a tak si na nové projekty musí vzít
úvěry. Původní plán jednoho úvěru vzal za
své kvůli neustálému protahování projektu
krajinné

zeleně.

A

tak

budou

nakonec

uzavřeny smlouvy dvě.
První z nich je ve výši 3 000 000 Kč na dobu
10 let se splátkou 18 000 Kč/měsíčně, při
úrokové sazbě 1,9 %. Do konce tohoto roku
splatíme jeho část dotací ve výši 945 250 Kč
(dotace na stezku k nádraží). První splátka
bude zaplacena dne 30. 9. 2021, poslední
splátka dne 28. 2. 2031. Obec na úvěru
přeplatí cca 213 000 Kč.
Úvěr jsme použili na následující účely:
Společná stezka pro chodce a cyklisty
Komárov-Mladějovice: 2 348 548 Kč (z
toho nám bude 945 250 Kč vráceno z
dotace)
Odměna firmě RPA Dotace, s.r.o.:
353 936 Kč
Komunální technika – částka 263 780 Kč

Navrhovaná trasa vedení VN
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To bychom měli stezku a komunální techniku.
Zaplatit však bude chtít i firma Strommy
Company,

která

bude

realizovat

krajinnou

zeleň. Proto bude na srpnovém zasedání
obecního

zastupitelstva

schválena

další

smlouva o úvěru, která by měla mít přibližně
následující parametry:
Celé dílo má stát cca 7 300 000 Kč, z čehož
dotace pokryje cca 6 700 000 Kč. V první fázi
by měla být profinancována částka 6 327 000
Kč. Následná péče pak bude stát 973 000 Kč.
Obec si tedy vezme úvěr na 6 300 000 Kč,
na jaře 2022 vrátí z dotace 5 000 000 Kč.
Zbytek si nechá na následnou údržbu. Po
proplacení části této údržby státem (cca 750
000 Kč) by měl zůstat dluh cca 550 000 Kč,
který se bude splácet do 31. 12. 2026 ve

Proto

splátkách,

obrátilo na projektanta stavby se žádostí o

které

budou

činit

10

000

Kč

se

vedení

obce

Komárova

i

Řídeče

měsíčně.

vysvětlení

Uff, to je čísel 😊 . Dluhy nejsou příjemná

peripetiích bylo nakonec dosaženo toho, že

záležitost, ale bez nich by se v naší obci
nevybudovalo téměř nic. Vše je spočítáno tak,
aby úvěry nevydrancovaly obecní pokladnu a
aby mohl Komárov i s nimi normálně fungovat.
Doufám,

že

jsme

vás

těmi

ciframi

příliš

neunavili. Kdo by však měl zájem o jejich
další

studium,

všechny

podklady,

faktury,

smlouvy apod. jsou k dispozici k nahlédnutí
na obecním úřadě.

Na nástupiště překážkovou dráhou
V těchto měsících finišují také práce na
modernizaci a elektrifikaci trati ze Šternberka
do Uničova, na kterou by se již v září měly
vrátit vlaky. Samotné nádraží sice leží v
Mladějovicích, ale díky jeho blízkosti je hojně
využíváno také občany Komárova a Řídeče.
Modernizační práce zahrnují také kompletní
přestavbu nástupiště, výstavbu nové čekárny
a chodníků kolem železniční stanice. Možná
si

směrem

na

svých
od

návrh

řešení.

Po

určitých

obrubník bude z bezpečnostních důvodů snížen
za autobusovým zálivem – v prostoru nově
vzniklých závor to nedovolují normy. Zatím se v
tomto ohledu na staveništi nic neděje, ale celou
záležitost budeme dále urgovat.

Bioodpad není smetiště!
Kompostárna Paseka, kam se sváží bioodpad
také

z

naší

obce,

nás

již

poněkolikáté

upozornila, že mezi biologickým odpadem našla
velké množství plastu, stavebních materiálů a

přes obrubníky?

jste

a

procházkách

Komárova

nástupištěm

vysoký

znemožňuje

bezbariérový

všimli,

vyrostl

obrubník,

že

jiného odpadu, který v hnědých popelnicích
nemá naprosto co dělat! Vše je podrobně
zdokumentováno.
dodržovali
kompostárny
bioodpadu

Žádáme

pravidla
musí
ručně

občany,

třídění.
veškeré

vytřídit

a

aby

Pracovníci
nečistoty
odvézt,

v
což

neúměrně zvyšuje náklady a v důsledku se
může promítnout také v poplatcích za odpad.
Prosím, buďte ohleduplní. Jsme přece lidi, a
ne…

před
který

přístup

na

nástupiště. Invalidé a maminky s kočárky
přijíždějící z Komárova a Řídeče mají smůlu –
přístup je pouze od Mladějovic.
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Svoz odpadu - od ledna zcela jinak
A u tématu odpadů ještě chvíli zůstaneme. V
roce 2019 jsme psali o dotacích na nové
„barevné“ popelnice na tříděný odpad, které
dostanou všechny domácnosti, a o systému
sběru odpadů „door-to door“ – čili ode dveří
ke dveřím. V době covidové celá záležitost
značně pokročila a získala zcela nový rozměr.
Ale abychom nechodili kolem horké kaše. Již

Každá domácnost pravděpodobně na přelomu

několik

mikroregionu

roku obdrží očipované 240 l popelnice na papír

hledají společně východisko ze situace, kdy je

a plasty – výdej proběhne na hřišti, termín bude

menším a středním obcím každý rok zasílán

samozřejmě

nový dodatek s požadavkem na zvyšování cen

komunální odpad budou očipovány v průběhu

za služby v oblasti odpadů, a to na základě

příštího roku. Frekvence svozu bude jedenkrát

zvyšujících

současného

měsíčně

u

u

dodavatele

měsíčně

u

komunálního

odpadů

z

měsících dvakrát za měsíc). Svozové vozidlo

dlouhodobě

bude parkovat v Bohuňovicích, nyní probíhají

let

dodavatele.
ohledně

obce

z

se
Údaje

nákladů

jednotlivých

obcí

našeho

nákladů
současného
a

množství

byly

však

včas

upřesněn.

papíru

a

odpadu

letních

vzdálené realitě, proto se 21 obcí, které jsou

druhů odpadů.

členy Mikroregionu Šternbersko rozhodlo pro

Systém nového svozu bude zahájen k 1. lednu

radikální krok – vypovědět smlouvu se svou

2022 (kdy vyprší výpovědní lhůta s firmou

svozovou společností (u nás se jedná o

Marius Pedersen). První půlrok bude „testovací“

společnost Marius Pedersen), založit svazek

– bez vážení, ve druhém pololetí roku 2022 už

obcí,

najede vše naostro – s vážením i evidencí obcí

s

ručením

odběrateli

jedenkrát
(v

intenzivní

společnost

s

plastu

na

netransparentní, matoucí a (dle názoru obcí)

následně

jednání

a

Popelnice

jednotlivých

omezeným a zajišťovat si tento svoz sami.

a jednotlivých domácností. Velké nádoby na

Výhody tohoto systému budou spočívat v

tříděný

naprosté

zachovány,

jednotlivé

transparentnosti
popelnice

všech

budou

údajů

–

očipovány,

odpad

jejich

(tři

možná

počet

místa
bude

v

obci)

později

dle

potřeby).

velkoobjemového

nákladovém prostoru) vše přesně zváží, takže

externí firma pod dohledem nové společnosti.

bude do posledního kilogramu jasné, kdo

Možná vám to vše přijde jako hodně změn

kolik

najednou,

vyvezl

(jak

celá

obec,

tak

ale

věříme,

že

po

Jak to tedy bude v praxi dál? Dne 22. června

zvykneme o oceníme jeho výhody. Zejména tu

proběhla ustavující valná hromada svazku

největší – o záležitostech kolem svozu odpadů

obcí (zatím celkem 14 000 obyvatel). Poté, co

si

bude

nadnárodní společnost.

svazek

zaregistrován

na

Krajském

na

počátečním,

jednotlivé domácnosti).

rozhodovat

si

zajišťovat

„zahřívacím“

budou

období

bude

Svoz

speciální auto s váhou na vyklápěčce (nikoli v

odpadu

odpadu

budou

redukován

samy

nový

obce,

systém

nikoli

úřadě, založí společnost s ručením omezeným
– každá obec bude mít na valné hromadě

Smlouva s řídečskými hasiči

jeden hlas o stejné váze. Počáteční příspěvek

Obec Komárov, jak je všeobecně známo, již

všech obcí bude 50 Kč na jednoho obyvatele,

bohužel nemá svůj sbor dobrovolných hasičů,

aby měla nová společnost nějaký kapitál.

který by zasahoval v případě požárů, povodní a

Bude objednáno svozové vozidlo v hodnotě

jiných

cca 5 000 000 Kč, které bude spláceno z

požární ochraně, je však povinností každé

úvěru vyřízeného svazkem.

obce, která nezřídí jednotku požární ochrany,
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o

přispívat

na

společnou

jednotku

požární

ochrany hasičskému záchrannému sboru kraje
nebo obci, jejíž jednotka požární ochrany je
předurčena požárním poplachovým plánem
kraje pro uvedenou obec jako první.
Proto se Komárov v této záležitosti obrátil na
obec

Řídeč,

se

kterou

bude

podepsána

Smlouva o sdružení prostředků pro společnou
jednotku

požární

ochrany

se

sborem

dobrovolných hasičů při obci Řídeč. Řídečští
hasiči tak převezmou požární ochranu nad
Komárovem.
smlouvou
činnost

Obec

Komárov

zavazuje

přispívat

a

vybavení

dobrovolných

hasičů

se

touto

Řídeči

na

jednotky

sboru

paušálním

ročním

poplatkem ve výši 10 000 Kč. Smlouva se
uzavírá na dobu neurčitou, s účinností od
1. 9. 2021.

Do inkriminovaných míst se však bohužel s
kamerou

vůbec

nepodařilo

vjet,

potrubí

je

zejména v oblasti mezi domovem seniorů a
domem

čp.

řešením

248

bude

zcela

zborcené.

odkopání

zeminy

Jediným
a

oprava

potrubí, které by měly proběhnout na podzim.
Počítejte

tedy

s

možnými

komplikacemi

a

zúženími vozovky.

Do obchodu s platební kartou!
Naše vesnice patří k nejmenším v regionu, a
přesto má svou prodejnu potravin. Když se
podíváme na blízké obce podobné velikosti, s
výjimkou Řídeče jde o celkem vzácný jev. Proto
se

snaží

obec

náš

obchod

(který

je

mimochodem oblíbený nejen u našich, ale i u
přespolních)

v

rámci

svých

možností

podporovat, ať už symbolickým nájmem nebo
příspěvky

Zprůchodňujeme potrubí

na

vybavení

prodejny.

Z

tohoto

důvodu zastupitelstvo obce v červnu schválilo

Další problém, který dlouhodobě trápí některé

příspěvek

10

lokality v naší vesnici, je takzvaná dešťová

platebního

terminálu,

kanalizace a její ucpávání. Ve skutečnosti se

platební karty. Starý terminál už dosluhuje a

o

nový by měl začít fungovat během léta. Takže

žádnou

oficiální

dešťovou

kanalizaci

000

Kč

na

který

nákup
bude

nového

přijímat

i

nejedná, jde o zatrubněný Račí potok. Potrubí

už

pokládali

následně z pračky 😊 . A kdo náhodou v našem

občané

svépomocí

ještě

za

žádné

stovky

po

kapsách,

vytahované

minulého režimu a, jak se lze domyslet,

obchodě

neexistuje k němu téměř žádná dokumentace.

zveme. Máte to za rohem, výběr je veliký a ceny

V minulém roce se nám podařilo vyčistit a

více než příznivé 😉.

ještě

nebyl,

tak

všechny

srdečně

zdokumentovat úsek potrubí od křižovatky až
po prostor za kapličkou. Práce provedla firma
Podlas.

Nyní

nastal

problém

s

ucpaným

potrubím v prostoru hlavní křižovatky. Byla
objednána stejná firma, aby zjistila, kde je
problém.
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Co

Těžba dřeva v obecním lese
Kdo chodíte na procházky do obecního lesa,
určitě

jste

zaregistrovali,

že

se

původně

kultivovaný lesní porost začíná pomalu, ale
jistě měnit v neprostupnou džungli, stromy
označené k pokácení před dvěma lety stále
stojí na svém místě. I přes několik nabídek na
těžbu samovýrobou a snížení ceny dřeva na
minimum není mezi občany Komárova o dříví
zájem. Proto obec stromy určené k pokácení
prodala firmě Katr s.r.o., která dané dřeviny
vytěží v průběhu měsíce srpna. Celkově se
jedná o cca 300 m3 a sjednaná prodejní cena
je

364

Kč

za

provádějící

těžbu

Jelikož

v

se

metr

krychlový.

provede

lese

bude

i

Firma

úklid

klestu.

pohybovat

těžká

technika a pobyt pod kácenými stromy také
není zrovna bezpečný, prosíme občany, aby
se

při

svých

srpnových

procházkách

obecnímu lesu pokud možno úplně vyhnuli.
Není-li to možné, prosíme, buďte maximálně
opatrní a nevstupujte do míst, kde se zrovna
pracuje.

Vám

přihlášení

do

Mobilního

rozhlasu

přináší?
Upozornění na krizové události - výpadky
energií,

blížící

se

vichřice,

dopravní

uzavírky, varování před podomními prodejci,
apod.
Novinky a důležitá upozornění z úřadu poplatky, obecní zpravodaj, digitalizované
hlášení z amplionů
Pozvánky na kulturní a sportovní akce
Možnost

vyjádřit

svůj

názor

v

online

anketách
Mobilní aplikaci samosprávy s užitečnými
funkcemi
V registračním procesu si sami můžete nastavit,
jaké typy informací vás zajímají. Doporučujeme
vyplnit Vaše telefonní číslo a číslo popisné,
abychom Vás mohli rychle varovat v případě
nečekaných

událostí

(př.

havárie

vody,

přívalové deště atd.). Vaše údaje jsou v bezpečí
a v souladu s GDPR.
PŘIHLASTE SE K ODBĚRU INFORMACÍ:
obec-komarov.mobilnirozhlas.cz
Registrovat se můžete také osobně přímo na
našem úřadě - rádi vám pomůžeme.
Oficiální aplikaci naší samosprávy - Mobilní
Rozhlas si můžete stáhnout přímo na App Store
nebo Google Play. Poté si stačí přidat naši
obec/město a budete mít informace vždy po
ruce.

Pozemky, kde probíhá těžba

Mobilní rozhlas
Vážení občané,
spustili jsme pro vás službu Mobilní rozhlas,
díky

které

informovat
Přihlaste

se

vás

nyní

budeme

efektivně

přímo

do

vašeho

telefonu.

k

odběru

informací

a

už

nezmeškáte důležité novinky a upozornění z
naší samosprávy. Informace podle Vašich
zájmů Vám budeme posílat e-mailem, SMS
nebo jako zprávu do aplikace. Služba je
zdarma!
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Kulturní rubrika
Pozvánka na obecní hody
Jako každý rok, i letos nabírá léto šílené tempo
a jako by co nejrychleji chtělo zmizet za
obzorem. Milovníci horkých dní mají poslední
čtyři týdny si je pořádně užít. Ale i na září má
cenu se těšit, mimo jiné i proto, že nastává
největší svátek obce – obecní hody. Tentokrát
vše vypukne v sobotu 11. září od 14.00 hodin
na místním hřišti. Na podrobném programu se
ještě pracuje, ale už teď se můžete těšit na
cimbálovou muziku, večerní rockovou zábavu
opět se skupinou Delete, stánky s dobrotami,

Po

atrakce

dojemných

proslovech

a

kulturním

bohatou

vystoupení dětí (dokonce s hrou na příčnou

tombolu. Počasí jsme objednali taky skvělé,

flétnu) přišel na řadu slavnostní přípitek a

ostatně jako každý rok. Budeme se moc těšit

focení v kolébce. Všechny děti obdržely od

na vaši účast!

obce tašku s hodnotnými dárky a finanční

pro

děti

a

samozřejmě

příspěvek.

Přejeme všem našim novým občankám, aby ve
zdraví rostly a dělaly svým rodičům jen radost.
Rodičům pak přejeme hodně lásky a trpělivosti
do dalších let.

Vítání občánků
Poslední

rok

jsme

v

naší

vesnici

dostali

krásnou nadílku – hned čtyři nové občánky.
Díky nim nebude v Komárově „překlukováno“,
neboť jsou to všechno holky 😊 .

Jakmile to

vládní nařízení dovolila, ihned jim zastupitelé
uspořádali velkolepé uvítání v sále kulturního
domu, které proběhlo ve středu 28. července
2021.
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VÝZNAMNÁ JUBILEA

KRÁTKÁ OZNÁMENÍ

V měsíci červenci jsme blahopřáli
paní Anně Podrazké

Svozy odpadů
Příští svozy odpadu proběhnou:
Směsný odpad: 24. 8. a 21. 9.
Bioodpad: 10. 8., 24. 8., 7. 9., 21. 9.

V září budeme blahopřát
paní Vlastě Szarowské
Všem oslavencům přejeme hlavně

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

hodně zdraví a pohody do dalšího
života.

Příští veřejné zasedání
zastupitelstva obce Komárova proběhne
ve středu 25. 8. 2021 od 18.00 hodin.

NOVÍ OBČÁNCI

Srdečně zváni jsou všichni občané.

V měsíci červenci se narodila
Laura Homolová

ÚDAJE Z EVIDENCE
OBYVATEL

Počet obyvatel Komárova
k 4. 8. 2021 – 208 obyvatel

Vydává Obec Komárov 241, 785 01 Šternberk

Povinně zveřejňované údaje
Komárovský zpravodaj č. 3/2021 – 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 6. 8. 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
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