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KOMÁROVSKÝ
ZPRAVODAJ
Oficiální zpravodaj o dění v obci

Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku, a tak mi prosím dovolte
ohlédnout se a trochu zavzpomínat na společné tři
roky, které utekly jako mávnutím kouzelného
proutku a já mám dobrý pocit z toho, že jsme naši
obec posunuli zase o kousek dál tím správným
směrem.
V roce 2019 se nám podařilo zmodernizovat
webové stránky naší obce a vydat Komárovský
zpravodaj. Děti se těšily z prvních dílniček a
podařila se také dobrovolnická úklidová akce
„Ukliďme Komárov“. Prioritou v tomto roce byla po
dokončených pozemkových úpravách výstavba
chodníku k nádraží a rekonstrukce a opravy
obecních komunikací. V sále kulturního domu se
obnovilo cvičení pro ženy, vydařily se kulturní
akce v podobě vítání prázdnin, obecních hodů,
komárovského bálu, večera seniorů v Řídeči a
společných akcí v domově seniorů. Z menších
investic to bylo například pořízení židlí do
hospody, lednice na sál, nový kanál směrem na
Mladějovice, nová dlažba pod kontejnery, výmalba
obchodu a hostince, úprava zeleně v parku.
Rok 2020 patřil zejména přípravám projektových
dokumentací, žádostí o stavební povolení, žádostí
o dotace, jednání s úřady a komunikace s
projektanty v záležitostech stezky, chodníků v
obci a krajinné zeleně v extravilánu obce.

Mezi další z mého pohledu významné události
patřily vysázené stromky v obecním lese, zlepšení
bezpečnosti dopravy v podobě informačních radarů,
vydání knihy o dějinách Komárova, zřízení
knihobudky, údržba Zlatého potoka a zahájení
úprav veřejného prostranství v centru obce. Tento
rok byl také omezen vládními restrikcemi z důvodu
pandemie koronaviru. To se podepsalo na několika
kulturních akcích. I přesto všechno jsme si stihli
užít jubilejní 15. obecní hody a postavit svépomocí
gabionový plot. Všem, kteří šili roušky, pomáhali
sousedům nebo se jakkoliv zapojili, patří velké
poděkování.
Letošní rok 2021 byl rokem realizačním, kdy se
podařily dvě největší investiční akce naší obce. A
to realizace „Společné stezky pro chodce a cyklisty
Komárov – Mladějovice“ a výsadba stromů a keřů v
rámci
projektu
„Krajinná
zeleň
Komárov
u
Mladějovic“. Z těch menších pak revitalizace parku
a nová výsadba, instalace mobiliáře na veřejném
prostranství a dopojení dešťové kanalizace u
domova seniorů. Pořídili jsme komunální techniku s
novou garáží, přivítali nové občánky, zavedli
mobilní rozhlas, uspořádali dětský den a obecní
hody. Společně se seniory strávili večer v
Mladějovicích a závěrem roku se tradičně sešli u
vánočního stromku za doprovodu dechového
kvarteta z Hranic.
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Budoucí

rok

2022

je

také

plný

plánů

a

očekávání. Začátkem roku dojde k distribuci
nádob na separovaný odpad a postupně i
kompostérů. Pokračujeme v jednání ohledně
projektu chodníků v obci spolu s přechodem
pro chodce přes hlavní silnici. V plánech je
také rekonstrukce elektroinstalace na místním
hřišti a v případě úspěšné dotace vybudování
dětského hřiště v Komárově ve sportovním
areálu, což se dozvíme nejdříve v květnu roku
2022.
Přichází vánoční čas, čas rodinného kruhu, a
proto ho věnujme našim nejbližším. Pandemie,
která se vrátila v další vlně, mnohem silnější,
bohužel tady s námi ještě nějaký čas bude.
Ztráty blízkých se nevyhnuly ani naší obci, a to
je nejvíce bolestivé. Chci ale věřit, že nový
rok, který se již blíží, bude pro všechny z nás

Setkání pod vánočním stromem

veselejší a budeme se vracet k normálnímu

V neděli na našich adventních věncích zaplály

životu, na který jsme byli zvyklí.

již čtyři svíce, což znamená že Vánoce již

Přejeme Vám za všechny zastupitele příjemné

klepou

a radostné prožití svátků vánočních a do

posledního

nového roku hodně zdraví, štěstí, osobních i

úklidů,

pracovních

štědrovečerní stůl. V této poměrně hektické, ale

úspěchů,

vzájemné

tolerance

a

na

dveře.
cukroví,

shánění

Nastává

čas

dodělávání

stromečku

a

pečení

posledních
kaprů

na

přesto krásné době příprav na nejkouzelnější

rodinné pohody.
Vaše starostka Lucie Konupková

svátky v roce pořádá obec Komárov tradiční
setkání

svých

občanů

pod

rozzářeným

vánočním stromem, kde si všichni za doprovodu

Stalo se...

dechové hudby a ve vůni horkého punče mohou
společně zazpívat vánoční koledy a naladit se

I letos naděloval Mikuláš

tak na poslední adventní dny. Loni nám akci na

Začátkem prosince, jako mávnutím kouzelné

poslední chvíli překazila pandemie a související

berly

snesla

vládní nařízení. I letos jsme byli dost napnutí,

správných

zda se vše podaří, neboť situace se zejména v

mrazilky,

pohádková
kulisách

se

na

sněhová

ladovské

naši

peřina.

zimy

vesnici
Ve

navštívila

Komárov

listopadu nevyvíjela dobře.

nebeská delegace, aby po zásluze odměnila
dobré

činy

našich

nejmenších,

nebo

je

upozornila na jejich hříšky a zlobení. V neděli
5. prosince po setmění se vzácná návštěva –
svatý Miluláš s andělem a čertem – vydala
vstříc našim domovům. Nakonec v celé vesnici
našla třicet dětí, které dostaly za odměnu
dárkové balíčky. Drobné prohřešky byly řešeny
napomenutím, a tak uhlí i letos zůstalo v pytli,
čert za sebou práskl dveřmi a vrátil se do pekla
s prázdnou. Všichni si tak oddechli a užili si
nádherný

večer

prozářený

úsměvy

obdarovaných dětí.

Vydává Obec Komárov, Komárov 241, 785 01 Šternberk
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Nakonec

však

jedničku.

Snad se nám v příštím roce, kromě stavebního

Mikulášský sníh sice stačil zmizet, ale přesto

povolení, podaří také získat zdroj financování

se

sváteční

(dotací) k samotné výstavbě chodníku, která by

atmosféru. Účast byla skutečně vysoká, koledy

mohla proběhnout v roce 2023 nebo 2024, tedy

nádherně

již v příštím volebním období.

podařilo

vše

vyšlo

vykouzlit

zněly

tu

noční

na

pravou
tmou,

punč

tekl

proudem, vánoční auru dotvářely prskavky v

Posledním

plánovaným

rukou našich dětí a hlavně světlo, které k nám

projektem

pro

doputovalo až z dalekého Betléma. Akce trvala

rekonstrukce dětského hřiště, jehož současný

skoro dvě hodiny, což svědčí o tom, že i v

stav připomíná doby dávno minulé. Všechno

zimním chladu se nikomu nechtělo domů a že

ovšem závisí na tom, zda se nám podaří získat

se setkání skutečně podařilo. Už nyní se

potřebnou

těšíme na další rok.

nového hřiště z vlastních zdrojů obec již nemá

toto

dotaci,

velkým
volební

jelikož

na

investičním
období

je

financování

peníze. Výsledek dotačního řízení se dozvíme

Plány na rok 2022

na jaře a v případě úspěchu by mohlo být vše

Loni touto dobou jsme byli plní očekávání, jak

hotovo do obecních hodů.

se

nám

podaří

uskutečnit

velké

projekty

Revitalizaci na hřišti nepotřebují jen atrakce

posledním

pro děti, ale také elektrická síť, jejíž některé

loňském čísle zpravodaje jsme psali o akčním

prvky by si zasloužily odvézt přímo do muzea

roce 2021 a nutno říci, že jsme se nemýlili.

(třeba rozvaděč s pojistkami v bývalé „výčepní“

Výsledky naší práce jste mohli živě, přímo v

boudě). Problémy s elektřinou na hřišti jste

terénu sledovat po celý rok a také ve všech

mohli, bohužel, živě sledovat jak na dětském

letošních zpravodajích. Co dodat, abychom se

dni,

neopakovali? Uf, bylo toho hodně, ale zvládli

vypracovat

jsme

si

přizpůsobit standardům 21. století, aby bez

symbolicky připili na úspěšné ukončení stezky

problémů „utáhla“ větší počet spotřebičů na

k nádraží, zeleně kolem Komárova, veřejného

obecních akcích.

prostranství, nákupu nové garáže a komunální

Pokud jde o kulturní akce (jejichž přehled

techniky. Největší projekty tohoto volebního

uvádíme

období máme tedy za sebou, takže co dál ve

navázali na rok 2019, kdy nás omezovaly jen

zbývajících deseti měsících? Nohy na stůl,

obsah obecní pokladny a naše síly. Nicméně i

kafíčko a leháro? 😊 Tak to určitě ne! Jak praví

nadále jsme malými pány a o všem bude

klasik, obtíže hor jsou za námi, nyní nás čekají

rozhodovat aktuální situace kolem epidemie

obtíže

koronaviru

naplánované

to!

na

rok

2021.

Předvánočním

rovin.

Čeká

nás

V

punčem

jsme

poměrně

náročná

tak

na

obecních
nový

na

a

hodech.

projekt

další

a

stránce),

související

Je

potřeba

elektrickou

rádi

vládní

síť

bychom

nařízení.

údržba nově založené zeleně (sečení trávy

Doufejme tedy, že se brzy sejdeme na obecním

kolem nových biokoridorů – založení nových

plese i na velikonočních tvořivých dílničkách.

stezek), rekultivace prostoru kolem křížku na

Rok 2022 bude rokem volebním, a tak nám v

Komárovském kopci či dodělání zábradlí u

říjnu za naši práci můžete vystavit vysvědčení,

stezky k nádraží. Je potřeba také dotáhnout do

na které jsme velmi zvědaví. 😊

konce stavební povolení na chodníky středem
obce,

které

volebním

se

období.

mají
V

realizovat
současné

v

příštím

době

stále

čekáme na znalecký cenový odhad pozemku
naproti domova seniorů, na jehož základě obec
daný pozemek od státu koupí a může na něm
postavit chodník. Na tomto problému nyní celý
projekt „stojí“ a přes veškeré snahy se nám
nepodařilo jej vyřešit do konce tohoto roku.

Vánoční výtvory dětí z MŠ Babice a Mladějovice
Vydává Obec Komárov, Komárov 241, 785 01 Šternberk
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Kulturní rubrika

NOVÍ OBČÁNCI

Přehled kulturních akcí v roce 2022
8. 1. 2022 Tříkrálová sbírka

V měsíci prosinci se narodila
Anička Patková

12. 2. 2022 Komárovský bál
Duben 2022 Velikonoční tvořivá dílna
Duben 2022 Ukliďme Komárov
3. 7. 2022 Hurá, prázdniny!
10. 9. 2022 Obecní hody

KRÁTKÁ OZNÁMENÍ

11. 9. 2022 Požehnání u kapličky
24. 9. 2022 Společný večer seniorů
5. 12. 2022 Mikulášská nadílka
Prosinec 2022 Vánoční tvořivá dílna
17. 12. 2022 Setkání u vánočního stromu

Různé
Poplatek za odpady
Jak bylo avizováno již v loňském zpravodaji, i
letos

jsme

nuceni

přistoupit

k

mírnému

Svozy odpadů
Příští svozy odpadu proběhnou:
Směsný odpad: pátek 14. 1. 2022, 11. 2.
2022, 11. 3. 2022
Bioodpad: čtvrtek 27. 1. 2022, 24. 2.
2022, 24. 3. 2022

navýšení poplatku za odpad o 50 Kč. Celkový
poplatek za odpad za jednoho obyvatele tak
činí 600 Kč. Od poplatku jsou osvobozeny
osoby, které se v daném roce narodily, a také

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

občané s trvalým bydlištěm na obecním úřadě,
kteří

se

po

celý

kalendářní

rok

v

obci

nezdržují.
Možná vás udivilo, že jste obdrželi termíny
svozu odpadu jen na tři měsíce. Důvodem je
přechod na jiný systém svozu, o kterém jsme
obšírně psali v minulých číslech zpravodaje.
Kalendář na další měsíce dostanete včas do

Příští veřejné zasedání
zastupitelstva obce Komárova proběhne
ve středu 19. 1. 2022 od 18.00 hodin.
Srdečně zváni jsou všichni občané.

svých schránek.

Upozornění k ohňostrojům

Povinně zveřejňované údaje

Rádi bychom upozornili, že u obchodu a na

Komárovský zpravodaj č. 6/2021 – 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, příprava podkladů: Ing.
Lucie Konupková, e-mail: starosta@obec-komarov.cz,
prezentace na internetu: https://www.obec-komarov.cz/
Vydání ze dne 20. 12. 2021

hlavní cestě před ním je zakázáno používat
pyrotechniku (petardy, rachejtle, dělobuchy) z
důvodu uskladněných propanbutanových lahví.
Prosíme všechny pyrotechniky a pyromany,
aby couvli dále, až k prostoru autobusové
zastávky. Děkujeme za pochopení.

ÚDAJE Z EVIDENCE
OBYVATEL

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

Počet obyvatel Komárova
k 17. 12. 2021 – 212 obyvatel
Vydává Obec Komárov 241, 785 01 Šternberk

STRANA 4

