ČTVRTÝ ROČNÍK | LEDEN – BŘEZEN 2022

KOMÁROVSKÝ
ZPRAVODAJ
Oficiální zpravodaj o dění v obci

Slovo úvodem
Milí spoluobčané!
Letošní jaro to opět vzalo bez předehry a březen
nás překvapil téměř letními teplotami. Zimní bundy
nahradila trička, z našich zahrádek se ozývá
úporné bušení, řezání, kopání, cesty jsou plné
natěšených cyklistů. Ještě trochu zapršet a hotová
idylka, chtělo by se říct.
Poslední dva jarní úvodníky se nesly v nepříliš
optimistickém duchu, kdy všichni z důvodu
zákeřného viru raději seděli doma a nikam
nevycházeli. Všechno bylo zavřené a nálada dost
pod psa. Toto už máme naštěstí za sebou, avšak
ani do třetice nemůže být naše jarní euforie úplná.
Koncem února kousek od našich hranic vpadly
ruské tanky na Ukrajinu a my teď v médiích jen
zděšeně sledujeme v přímém přenosu výjevy, na
které jsme byli zvyklí snad jen ze zašlých
dokumentů z druhé světové války. V celé naší zemi
se objevili lidé, kteří čekají, až to skončí a oni se
mohli vrátit do svých domovů. Některé z nich
potkáte i v naší obci. Přejme si, aby tato noční
můra odletěla co nejdříve a zase zavládl mír, na
který už jsme si zvykli jako na samozřejmost.
Život v naší obci však plyne dál. Epidemická
situace se zlepšila natolik, že můžeme pořádat
jakékoli akce již bez omezení,

proto se po dlouhých třech (!!) letech můžete těšit
na velikonoční tvořivé dílničky a společný úklid
Komárova s následným opékáním špekáčků u místní
hospody. Moc se na vás těšíme.
Brzké jarní měsíce se nesly ve znamení hesla
elektřina, se kterou zde v obci poslední dobou
trochu bojujeme. Proto vznikl projekt modernizace
elektrické sítě na hřišti, byla provedena revize
elektřiny v kulturním domě a plánují se dvě akce na
posílení kapacity elektrických přípojek pro další
novostavby.
V dubnu se také rozbíhá dlouho plánovaný projekt
individuálního svozu tříděného odpadu. Zároveň
finišují přípravy výstavby infrastruktury pro 23
nových rodinných domů v lokalitě U mlýna, kde obec
sice není investorem, ale celá akce se jí
bezprostředně dotýká.
Na okolních polích a loukách již začínají rašit naše
nově vysazené stromy a vše se brzy zazelená. A
bude se zelenat hodně, takže už nyní řešíme, jak
onen vegetační nával zvládnout.
O všech těchto i dalších plánovaných akcích či
investicích si přečtete v tomto jarním čísle obecního
zpravodaje. Přeji vám krásné prožití slunečných dnů
v lůně probouzející se přírody.

Jan Habernal, místostarosta obce

STRANA 1

Investiční projekty obce

Stručně řečeno, elektroinstalace na hřišti by se
ve stávajícím stavu neměla vůbec používat. I

Úvod

když modernizace hřiště, vzhledem k jeho slabé

V posledních třech letech jste byli zvyklí na

vytíženosti (pouze dvě akce ročně), nepatřila k

těchto řádcích číst o velkolepých investičních

našim prioritám pro toto období, jsme nuceni

plánech,

převyšovaly

tento problém urgentně řešit – nejen z důvodu

obecní rozpočet. Dva z nich se nám loni také

zajištění hladkého průběhu akcí, ale také z

podařilo zrealizovat. Letošní rok se ponese spíše

hlediska bezpečnosti – absence revize je v

ve znamení údržby a nezbytných oprav stávající

případě jakéhokoli úrazu obrovský problém.

které

několikanásobně

infrastruktury, které jsou pro technické fungování
obce neméně důležité. Možná se však dočkáme i
dalšího

zvelebení

veřejných

prostor

–

podrobnosti najdete na dalších řádcích.

Trable s elektrikou na hřišti
Určitě si všichni vzpomínáte na loňskou akci
Hurá prázdniny i na obecní hody. Obě akce
proběhly za mimořádně nádherného počasí a obě
se také jaksepatří povedly. Jedinou kaňkou na
jinak

pěkném

vysvědčení

byly

však

kritické

problémy s elektřinou, které obě akce nerozlučně

Oslovili

doprovázely.

profesionálního elektrikáře z firmy Elias Elektro,

Možná

jste

koutkem

oka

zaregistrovali periodické nafukování a vyfukování
hradu, rozjíždění a zastavování kolotoče a zuřivé
pobíhání pořadatelů akce po hřišti v zoufalé
snaze nahodit jističe a zajistit elektrikáře. Ano,
snažili jsme se to zamaskovat hezkými proslovy,
ale… 😊 Problém je potřeba řešit. Proto jsme se
obrátili na profesionální elektrikáře a projektanty
elektroinstalací. A jejich verdikt byl nemilosrdný.
Elektroinstalace na našem obecním hřišti je již
za

hranou

současné

své
normy,

životnosti,
pro

nesplňuje

aktuální

žádné

využití

je

kapacitně naprosto nedostatečná, a navíc nemá
žádnou

revizi

(dokonce

ani

přípojné

vedení

nefiguruje v oficiálních mapách ČEZ).

jsme

proto

pana

Petra

Kořínka,

a pana Viktora Králíka, projektanta elektrických
sítí. A již máme první hmatatelné výsledky v
podobě

kompletního

projektu

modernizace

elektroinstalace, který vyšel obecní pokladnu na
33 880 Kč včetně DPH. Dle vyjádření stavebního
úřadu

modernizace

nepotřebuje

územní

rozhodnutí, takže můžeme hned kopnout…
No, počkat, moment… Máme zde menší problém.
Kde sehnat peníze? Aktuální rozpočet na celou
akci

dle

možnosti

projektu
obce.

nyní

převyšuje

Řešením

finanční

bude

nejspíše

rozdělení akce do několika etap – v první z nich
budou

nejspíš

provedeny

osazeny

základní

kabeláž.

Zemní

skříně
práce

výkopové
a

si

bude

práce,

rozvedena

můžeme

zajistit

svépomocí, čímž by se ušetřily nemalé peníze.
Veškeré podrobnosti budeme řešit nyní v jarních
měsících.
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Revize elektroinstalace v kulturním
domě
U

elektřiny

ještě

chvilku

zůstaneme.

Při

příležitosti modernizace elektroinstalace na hřišti
jsme „pustili“ pana elektrikáře také na kabely a
rozvaděče našeho kulturního domu (v obchodě a
hospodě), kde v nedávné minulosti také nastaly
problémy nejrůznějšího druhu. Byli jsme jako na
trní, jak to dopadne, ale konečný verdikt naštěstí
nebyl ani zdaleka tak vražedný jako na hřišti.
Kulturní dům se bourat nebude. Pan Petr Kořínek
vyhotovil novou revizní zprávu a nedostatky v ní
uvedené (zejména absence proudových chráničů
pro zásuvkové okruhy apod.) budou v nejbližší
době opraveny.

Dotace na veřejné prostranství
Loni na podzim (přesněji řečeno – za prvních
poletujících sněhových vloček) bylo dokončeno
veřejné prostranství naproti obchodu. Nyní zbývá
jen upravit plochu kultivátorem a zasít novou

Pokud se rozhodneme „kopnout“, budeme se to
snažit koordinovat tak, aby nebyly ohroženy naše
dvě

obecní

případných

akce.

O

nezbytných

veškerých

detailech

uzavírkách

hřiště

a

vás

budeme samozřejmě včas informovat.

trávu, což je úkol na duben. Množí se dotazy,
proč

jsme

chodník

z

nášlapných

kamenů

„nedotáhli“ až k silnici. Důvod je jednoduchý – ve
vzniklé

„mezeře“

má

vést

nový

chodník

od

obecního úřadu k hlavní silnici (předpokládaná
realizace v roce 2023/2024). Nicméně, pokud zde

Nové dětské hřiště již letos?

bude bláto, zvážíme nějaké provizorní řešení, pár

Jak jsme již psali v jednom z posledních čísel

nášlapných kamenů nám ještě zbylo.

zpravodaje,

Po vyplnění tun a tun papírů nám konečně na

netrpělivě

čekáme

na

výsledky

podané žádosti o dotaci na nové dětské hřiště,

účtu

které by mělo vzniknout v prostoru stávajících, již

Státního zemědělského intervenčního fondu ve

dosluhujících
někdejšího

dětských

hřiště

pro

atrakcí
plážový

a

na

volejbal.

místě

přistála

dotace

na

toto

prostranství

ze

výši 116 121 Kč. Sláva!

Zda

peníze skutečně dostaneme, a zda se i naše
ratolesti budou moci ve druhé půlce roku dosyta
vydovádět

na

nových

lákadlech,

se

dozvíme

zřejmě v průběhu května nebo června. Tak nám
držte palce! Případnou výstavbu dětského hřiště
bude

nutné

elektroinstalace,

koordinovat
aby

nám

s
na

modernizací
zbrusu

nové

skluzavky a prolézačky nenajely bagry. 😊.
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Krajinná zeleň – peníze na účtu

Různé

Jaro je za dveřmi a my netrpělivě čekáme, až se

Od dubna vozíme odpady jinak

poprvé zazelenají stromy a keře, které byly
vysázeny

loni

na

podzim

v

rámci

projektu

Krajinná zeleň. Brzy by měla na všech plochách
také vzejít tráva. A v duchu jarního optimismu se
nese i záležitost se „sekerou“ za tuto akci, která
již nevypadá tak vražedně. Na účet obce byla
vyplacena dotace ve výši 5 789 818 Kč za
realizaci akce. Zbytek dotace bude vyplacen po
uplynutí období následné údržby, které skončí v
roce 2024.

A je to tady! Už od minulého roku probíhá
příprava na nový systém svozu odpadů – tzv.
door-to-door, což neznamená nic jiného než „od
dveří ke dveřím“. Od 1. dubna to konečně
vypukne. S papírem a plasty už nebudete muset
vůbec nikam, stačí, že naplníte a v konkrétní
svozový den vystrčíte jednu z nových, barevných
popelnic. Celý systém byl již sáhodlouze popsán
v

minulých

domácnosti
informace.

zpravodajích,
obdržely

Takže

do

zde

navíc

všechny

schránek

podrobné

jen

připomeneme

a

doplníme, co bude následovat.
Koncem února jste obdrželi očipované nádoby na
plast a papír. Ty už můžete plnit, neboť první
svoz plastů proběhne 4. dubna, papíru pak 18.
dubna.

Tráva ještě nevzešla, ale už je nutné začít řešit

Vaše stávající popelnice na komunální odpad a

její sečení, aby nám doslova „nepřerostla přes

bioodpad zatím čipy nemají, ale ty pro vás zajistí

hlavu“. Chodníčky podél biokoridorů si bude obec

obec – cena čipů bude 40 Kč u plastových nádob

sekat pomocí nového malotraktoru. Větší plochy,

(bio, komunál) a 120 Kč pro kovové nádoby

zejména uvnitř biokoridorů mezi novými stromy,

(klasické plechové popelnice). Tyto čipy musí být

které vyžadují sečení alespoň dvakrát ročně,

nainstalovány

bude potřeba zajistit pomocí externích zdrojů a

termínech

techniky. Určitě upřednostníme místní brigádníky

informováni

s traktory a jinými stroji (jedná se samozřejmě o

konkrétních svozech, ať popelnice nevytahujete

placenou práci) před objednávkou komplexních

zbytečně dvakrát).

řešení u cizích firem. Budeme rádi za všechny

I když klasické, plechové popelnice o objemu

traktoristy a brigádníky, kteří budou ochotni nám

110 litrů budou přijímány i nadále, doporučujeme

za odpovídající odměnu pomoct. Samotná firma

všem, aby si při nejbližší příležitosti pořídili

Strommy Company má ve smlouvě údržbu dřevin

moderní plastové nádoby o objemu 240 l (stejné,

a první sečení, ostatní sečení si obec musí

jako máte na plast a papír, pouze v černé barvě).

zajistit sama.

Nová auta jsou uzpůsobena k vykládce tohoto
nového

nejpozději

čipování

typu

do

konce

srpna.

popelnic

budete

bude

provedeno

(zřejmě

popelnic.

Se

starými

O

včas

typy

po

se

mnohem hůř manipuluje, což prodlužuje dobu
svozu.
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Plastové popelnice s kolečky navíc šetří vaše
záda, která mají hodnotu přímo nevyčíslitelnou
😊. Ty, kteří si chtějí přesto nechat očipovat svou

Nové domy v lokalitě U mlýna
– kopnutí do země již brzy

starou, plechovou popelnici, upozorňujeme, že

V úvodu tohoto zpravodaje stojí, že letos nás

čipy

nepoškozené

nečekají v obci žádné investiční megaakce.

A proč se tedy v rámci akce nepořídily i černé

akce. Neboť již od pozdního jara se má začít

budou

montovány

jen

na

nádoby.
popelnice?

Důvod

je

prostý.

Na

svoz

komunálního odpadu, který je v současné době
pokládán za nutné zlo, nám (ani nikomu jinému)
nikdo dotaci nedá. Pokud bychom zaregistrovali
zvýšený zájem občanů o tyto popelnice, můžeme
jako

obec

v

rámci

mikroregionu

tyto

černé

plastové popelnice zájemcům za výhodnou cenu
objednat.
Sběrná místa (neboli hnízda, jak se oficiálně
nazývají) v obci zůstanou. Bude jen redukován
jejich počet – zůstanou jen kontejnery ve středu
obce a u hřiště. Kontejnery od kapličky zcela
zmizí. Jsme tomu docela rádi, neboť jsme dlouho
vymýšleli, jak toto nedůstojně vypadající místo
zkultivovat a kam kontejnery přesunout. Nakonec
řešení přišlo samo. Kontejner na oblečení bude
přesunut ke hřišti. Staré kovové „zvony“ budou
odevzdány

do

instalovány

sběru

a

moderní,

uzpůsobené

moderní

místo

nich

plastové

budou

Přesnější by bylo – žádné obecní investiční
zásadně proměňovat horní konec Komárova v
souvislosti s výstavbou 23 nových rodinných
domků. Investorem je soukromá firma, bude se
stavět na soukromých pozemcích, nicméně celá
akce zásadně ovlivní život v naší vesnici na
několik

příštích

let,

urbanistického

a

demografického hlediska už asi navždy.
Připomeneme, že vlastníky pozemků k výstavbě
nových

rodinných

infrastruktury
kanalizace,

domů

a

doprovodné

(komunikace,

obratiště,

elektrifikace,

veřejné

osvětlení

apod.) jsou v současné době, dle katastru
nemovitostí, manželé Kalabisovi. Obec Komárov
vlastní v této lokalitě pouze jeden pozemek (č.
669) vzadu u potoka, který bude (na náklady
investora) také zasíťován a bude sloužit jako
rezerva

pro

veřejných

případnou

objektů

(např.

budoucí

výstavbu

školka,

klubovna,

hasičská zbrojnice apod.). Ostatní pozemky ve

popelnice

vlastnictví

manželů

technice

převedeny

na

svozové

z

jejich

Kalabisových
dceřinou

budou

společnost

(některých nových popelnic jste si již určitě

CARMENES s.r.o., která bude investorem celé

všimli u hřiště).

akce.

Nový systém svozu má za účel zvýšit podíl
tříděného

odpadu

(když

můžeme

kus

plastu

vyhodit do žluté popelnice doma, není důvod jej
házet do černé nádoby vedle), zvýšit komfort
občanů (není potřeba nikam chodit) a také získat
přesná data o množství tříděného a netříděného
odpadu za jednotlivé obce i domácnosti. Jedinou
nevýhodou je, že musíme vedle domu najít místo
pro čtyři popelnice namísto dvou, ale věříme, že
výše

uvedené

výhody

tento

jediný

mínus

spolehlivě převáží.

Lokalita pro novou výstavbu
Nejprve proběhne výstavba všech přístupových
komunikací a inženýrských sítí (komunikace,
parkovací stání a sjezdy, splašková kanalizace,
dešťová

kanalizace,

vodovod,

veřejné

osvětlení).
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Pozemek, na nichž budou komunikace a sítě

Zbývá jen upřesnit harmonogram celé výstavby.

vybudovány (č. 668/3 – viz přiložená mapa),

Pozemky jsou již rozděleny (viz přiložený obrázek

bude po kolaudaci infrastruktury prodán za 2000

nebo katastr nemovitostí), stavební povolení bylo

Kč Obci Komárov, která se o něj bude dále

vydáno. Jak nám sdělil pan Kalabis, v současné

starat. Následně společnost CARMENES s.r.o.

době

prodá 23 stavebních pozemků novým majitelům

stavby. První bagry by na dané pozemky měly

či s nimi bude dále nakládat dle vlastního

najet v květnu nebo červnu tohoto roku. Doufáme,

uvážení.

že vše půjde hladce, veškerou infrastrukturu se

probíhá

výběrové

řízení

na

zhotovitele

Obec tak získá do svého vlastnictví 5226 m2

podaří vybudovat v nejkratší možné době a zásah

komunikací

do

muset

včetně

zajistit

Přihlédneme-li

sítí,
z

k

jejichž

vlastních

výši

našeho

technickému

vybavení

naší

logicky

k

že

dojít

údržbu

tomu,

bude

prostředků.
rozpočtu

obce,

života

obyvatel

bude

pokud

možno

minimální. O veškerých novinkách vás budeme

a

samozřejmě

musíme

zpravodaje.

potřebujeme,

tak

informovat

v

dalších

číslech

aby

veškerá infrastruktura byla udělána naprosto

Byl to ten slavný den, kdy k nám byl

kvalitně a profesionálně. Proto jsme se rozhodli,

přiveden…

že nad celou výstavbou bude bdít náš technický
dozor. A jelikož máme skvělou zkušenost s
panem Rostislavem Grebíkem, který dohlížel na
výstavbu stezky k nádraží, oslovili jsme zase jej.
Pan Grebík souhlasil, načež byly dohodnuty
podmínky spolupráce. Sazba za technický dozor
se

bude

odvíjet

od

skutečně

provedených

činností, přičemž její maximální výše je 21 000
Kč

měsíčně

bez

DPH.

Celá

výstavba

infrastruktury by měla trvat maximálně 8 měsíců.
Technický dozor ze strany obce není povinný,
jedná

se

nicméně
nekvalitně

o

peníze

případné

navíc
nutné

provedené

z

naší
budoucí

infrastruktury

pokladny,
opravy
by

se

pohybovaly v desetinásobcích uvedené částky.
Proto volíme raději tuto „pojistku“.

A ještě jeden článek o elektřině, aby vám po ní
nebylo smutno 😊. Jistě si vzpomínáte na nedávný
článek o tom, jak má v rámci navýšení kapacity
odběrných míst dojít k elektrickému propojení
Komárova s Pasekou. Schůzka v terénu byla plná
emocí, nakonec se uvažuje o jiné, méně invazivní
variantě. Na konečnou podobu nového návrhu
stále čekáme.
Nicméně

v

souvislosti

s

výstavbou

nových

rodinných domů na dolním konci byl oprášen
dávný projekt druhé transformátorové stanice v
obci, která je pro napájení případných nových
staveb

v

lokalitě

směrem

k

nádraží

zcela

nezbytná. Stručně řečeno – bez ní už si v lokalitě
U stolárny ani nikde poblíž nepostaví nikdo nic.
Tato trafostanice je zanesena dokonce v územním
plánu, proto její budoucí existence nepodléhá
dalším diskusím. Předmětem diskusí je pouze její
podoba, přesné umístění (konkrétní pozemek) a
podoba

elektrického

vedení

(nadzemní

/

podzemní).

Toto elektrické vedení by mělo propojit novou
trafostanici s tou stávající u hřiště.

Vydává Obec Komárov, Komárov 241, 785 01 Šternberk
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Místní poplatky pro rok 2022
Od 3. 1. 2022 do 30. 4. 2022 mohou občané
platit níže uvedené poplatky:
Roční poplatek za komunální odpad:

600,-

Kč/osoba
Roční poplatek za psa: 150,- Kč/1 pes a 300,Kč/každý další pes
Nájem za užívání obecního pozemku – dle
platné smlouvy
Úhrada poplatku
Jako obec jsme již obdrželi první návrh řešení, v
němž bylo nadzemní vedení umístěno přímo do
naší budoucí polní cesty a aleje na Řídeč, s čímž
samozřejmě nesouhlasíme. Budeme prosazovat
vedení trasy v zemi celé délce. Bylo by také
ideální, kdyby byly obě „elektroakce“ realizovány
zároveň.

O

samozřejmě

dalším

postupu

informovat.

vás

Dvě

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
popisné

RD,

poznámka:

Příjmení

+

typ

poplatku (např. 2xKO/1xPES)
Splatnost místních poplatků je do 30. 4. 2022 !!!

budeme

trafostanice

potřebuje naše obec již dlouho, ale budeme

Kulturní rubrika

prosazovat variantu, která co nejméně zasáhne

Ukliďme Česko!

do

Upřímně, akce Ukliďme Komárov (ale dost možná i

vlastnických

práv

jednotlivých

majitelů

Česko) mi připomíná umývání nádobí... je někdy

pozemků.

opravdu hotovo? Nenajde se hned po úklidu ještě

Revitalizace Zlatého potoka
V

letech

podrobně

2019

a

2020

informovali

o

jsme

něco
vás

projektu

poměrně

revitalizace

Zlatého potoka od lokality U Mlýna až po hranici
katastru Mladějovic. Investorem celé akce jsou
Lesy České republiky. Dlouhou dobu bylo kolem
celé záležitosti podezřelé ticho, a tak jsme se
obrátili na investora se žádostí o podrobnější
informace o harmonogramu celé akce. Obdrželi
jsme vyjádření, že již proběhla všechna nezbytná
měření v terénu a v současné době probíhá
zpracování

projektové

dokumentace.

O

konkrétním termínu nepadla zmínka, nicméně dle
našich zkušeností s realizací zeleně se do země
kopne nejdříve v roce 2023. Až budeme mít v
ruce projektovou dokumentaci, samozřejmě vás

k

dodělání?

Případně

není

ten

pocit

„uklizena“ mnohem kratší, než bychom si přáli?
Možná jste i Vy při prvních jarních procházkách
zaznamenali, že letošní úklid je už opět potřeba.
Vyzýváme

tedy

všechny

dobrovolníky,

kterým

nejsou odpadky v obci či v jejím okolí lhostejné,
aby se k nám připojili dne 2. dubna od 9 hodin u
obecního

úřadu.

Zde

si

ujasníme

trasy,

po

kterých se vydáme.
Doporučujeme si s sebou vzít rukavice a podle
počasí vhodnou obuv. Obec zajistí pytle a jejich
svoz.
Po akci jsou všichni sběrači zváni do Hostince na
Rychtě, kde bude obcí zajištěno občerstvení.
Za zastupitelstvo obce Veronika Špundová

budeme informovat podrobněji.
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Velikonoční dílničky

VÝZNAMNÁ JUBILEA

Již počtvrté si do své složky v počítači ukládám
soubor

s

názvem

Velikonoční

dílna_pozvánka.

Jsem ráda, že již nebudu muset, stejně jako v
posledních

dvou

ročnících,

připojit

dovětek:

V měsíci březnu jsme blahopřáli

zrušeno, covid.
Tímto bychom Vás tedy rádi pozvali na tvořivou
dílnu, která se uskuteční 10. dubna ve 14 hodin v
sále kulturního domu.
Stejně

jako

při

prvním

ročníku,

bude

i

letos

připravené tvořivé odpoledne pro děti a mládež,

paní Věře Bohuslavové
paní Janě Kuhnové
Všem oslavencům přejeme hlavně hodně
zdraví a pohody do dalšího života.

zahrnující malování kraslic, pletení pomlázek či
výtvarné

vyrábění

pro

nejmenší.

Samozřejmě

nebude chybět také možnost upečení (a většinou i

ROZLOUČILI JSME SE

ihned snědení) velikonočních perníčků.
Rádi zde přivítáme také dospělé (ať už s nebo bez
dětského doprovodu), kteří si mohou popovídat se
sousedy u kávy, čaje, či jen pozorovat, jak se
dětem daří.

pan Jaroslav Charouz
pan Josef Kreuziger

Těšíme se na Vás!
Za zastupitelstvo obce Veronika Špundová

Velikonoční klepání
Jak je známo, zvony ze všech kostelů na Zelený
čtvrtek, po poslední večeři Páně, odlétají do Říma
a až do sobotního večera se v našich luzích a
hájích rozhostí hrobové ticho, které má připomínat
Kristovo umučení a pohřbení. Slavnostně se znovu

Svozy odpadů
Příští svozy odpadu proběhnou:
Směsný odpad: 26.4., 24.5., 21.6.
Plasty: 4.4., 2.5., 30.5., 27.6.
Papír: 18.4., 16.5., 13.6.
Bioodpad: 1.4., 15.4. 29.4., 13.5.
Velkoobjemový odpad: 30.4. 9.30 - 10.30

Příští veřejné zasedání
zastupitelstva obce Komárova proběhne
ve středu 13. 4. 2022 od 18.00 hodin.
Srdečně zváni jsou všichni občané.

rozezní až v sobotní noc, kdy křesťané všeho
světa slaví Ježíšovo vzkříšení. Podle lidové tradice
nahradili zvony vždy takzvaní klepači či zvoníci,
kteří ve stanovených denních dobách procházejí
vesnicí s dřevěnými nástroji a nahrazují kostelní
„klekání“. Tato velikonoční tradice byla již před
delší dobou obnovena i v naší vesnici. Proto se na
klepání či hrkání můžete těšit také letos. Zvoníci
projdou vesnicí na Zelený čtvrtek (14. 4.) v 18.00,
na Velký pátek (15. 4.) v 6.00, 12.00 a 18.00 hod.
a na Bílou sobotu (16. 4.) v 6.00 a 12.00 hodin.
Sraz zvoníků je u kapličky. V sobotu večer se pak
již slavnostně rozezní chrám Páně v Mladějovicích.
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Povinně zveřejňované údaje
Komárovský zpravodaj č. 1/2022 – 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., příprava podkladů
– Ing. Lucie Konupková,
e-mail: mistostarosta@obec-komarov.cz,
prezentace na internetu: https://www.obec-komarov.cz/
Vydání ze dne 29. 3. 2022
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.obeckomarov.cz/gdpr
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