ČTVRTÝ ROČNÍK | DUBEN - SRPEN 2022

KOMÁROVSKÝ
ZPRAVODAJ
Oficiální zpravodaj o dění v obci

Slovo úvodem
Milí komárováci!
Jaro a léto prosvištěly kolem nás, že jsme
si jich skoro nestačili všimnout, a opět
nám klepe na dveře podzim. Na
zahrádkách panuje čilý ruch, česáčky na
ovoce a zavařovací hrnce jedou naplno.
Kdo to ještě nestihl dřív, tak honí ještě
poslední letní paprsky u vody, dokud je
čas. Idylu nadcházejícího babího léta
však
také
narušují
obavy
z
nadcházejících chladných dní. Vzdálená,
a přece tak blízká válka stále neskončila,
média na nás ze všech stran chrlí
znepokojivé zprávy ohledně závratně
rostoucích cen (nejen) energií a většina z
nás tak hledí do blízké budoucnosti se
značným znepokojením. Doufáme tedy,
že se nám všem podaří zimu zdárně
přežít. Všudypřítomná inflace překreslila
také rozpočet na chodníky středem obce,
ale rozhodně to nevzdáváme 😊.

I přes neustále se zvyšující ceny se nám
nakonec podařilo dotáhnout do konce
projekt výměny elektroinstalace na hřišti,
kterou poprvé otestujeme na obecních
hodech. Kulturní sál ozdobil nový projektor
s promítacím plátnem a naše stezka k
nádraží po roce konečně získala zábradlí.
O všech těchto investicích se podrobně
dočtete v tomto zpravodaji. Ke konci se
chýlí nejen léto, ale také naše čtyřleté
volební období. Za symbolickou rozlučku s
ním můžeme považovat tradiční zářijové
hody, na které vás srdečně zveme. A
těsně
před
volbami
stihneme
ještě
společný večer pro naše dříve narozené
občany. Pak se uvidíme u voleb… a věřím,
že i po nich 😊 . Přeji vám krásný zbytek
léta a těším se na setkání s Vámi
desátého září na hřišti.
Jan Habernal, místostarosta obce

STRANA 1

Stalo se...

Vítání občánků

Velikonoční dílničky

Komárov se nám pomalu, ale utěšeně rozrůstá.

Druhou dubnovou neděli jsme po covidové pauze
mohli zase uspořádat velikonoční dílničku pro
děti a jejich doprovod. Děti si měly možnost
vyrobit

tradiční

voskem,

výrobky

pečení

a

(kraslice

zdobení

malované

V půlce června jsme tak do našich řad přivítali
novou občanku, Aničku Patkovou. Malé Aničce
přejeme, hodně zdraví, ať roste jako z vody a
svým rodičům vždy dělá jen radost!

velikonočních

perníků), navíc jsme pro ně připravili i méně
tradiční

tvoření

(např.

zápich

ovečky

z

polystyrenových kuliček). Pro nejmenší děti byly
nachystány

velikonoční

omalovánky

a

vystřihovánky, navíc si mohly vytvořit veselou
kraslici zdobenou látkovými ústřižky.
Kluci „šmigrustanti“ si upletli vlastní pomlázku a
byli

tak

již

připraveni

na

nadcházející

Velikonoční pondělí.

Cílem

těchto

dílen

(ať

už

velikonočních

či

vánočních) bylo nabídnout tvořivé odpoledne pro
děti

přímo

v

obci,

příchozí

naladit

na

nadcházející svátky a také připravit místo a čas
ke společnému setkání. Věříme, že cíl byl tedy
splněn

a

děkujeme

všem,

kdo

se

na

odpolední akci jakkoliv podílel.

této

Letos bez oslavy prázdnin
Z důvodu rekonstrukce elektroinstalace na hřišti
jsme letos byli nuceni zrušit tradiční dětský den

Veronika Špundová

neboli akci Hurá prázdniny. Nepochybujeme, že
soutěže v přeskakování výkopů či přetahování
kabelů by se těšily u dětí velké popularitě,
nicméně z bezpečnostních důvodů jsme byli
nuceni od této alternativy upustit. Moc nás to
mrzí, ale snad si to všichni dosyta vynahradíme
na letošních komárovských hodech, které se
konají 10. září.
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Investiční akce obce

Takže plány by byly. Ale kolik to všechno bude
stát? Projekt byl díky ochotě pana Viktora Králíka

Nová elektroinstalace na hřišti

přímo parádní a hotový v rekordním čase, ale při

Pokud jste v horkých letních měsících procházeli

prvním pohledu na rozpočet se nám protočily

kolem areálu našeho hřiště, tak jste si možná

panenky. 1 355 000 Kč dohromady nedáme, ani

řekli, že se na něm přemnožil krtek obecný, a to

kdybychom při kopání našli tajný trezor. Co teď?

v míře dosud nevídané. Vše rozryté skrz naskrz,

Necháme to být?

sloupy vyvrácené, kabely trčící ze země…
Ale pěkně popořádku. V jarním čísle zpravodaje
jsme

psali

o

tristním

stavu

stávající

elektroinstalace na místním hřišti, která byla
podle

vyjádření

několika

odborníků

již

nezpůsobilá k dalšímu provozu, což se ukázalo i
v praxi na loňském dětském dni a obecních
hodech. Byť to původně vůbec nebylo v plánu,
museli jsme urychleně přistoupit k modernizaci,
respektive

kompletní

výměně

elektrické

instalace, jinak by se na našem hřišti nemohlo
konat už vůbec nic.
Předtím...

Nyní...

Naštěstí nás zachránil pan Petr Kořínek z firmy
Elias Elektro, který nám ochotně poradil, kde a na
čem lze ušetřit a pomohl optimalizovat projekt s
tím, že veškeré přípravné a zemní práce si
provedeme svépomocí. S upraveným projektem
byly v rámci zjednodušeného výběrového řízení,
které proběhlo 8. června 2022 osloveny tři firmy.
Dle

vnitřní

směrnice

o

zadávání

veřejných

zakázek se jednalo o zakázku s předpokládanou
hodnotou do 500 000 Kč. Výběrové řízení vyhrál

Předtím...

Nyní...

pan Kořínek s nabídkovou cenou 353 938 Kč bez

Rozhodování, co a jak modernizovat, nebylo
vzhledem

k

napjatému

rozpočtu

obce

DPH.

vůbec

jednoduché. Stávající kabeláž, rozvodné skříně,
osvětlení… nic z toho již nebylo možné dále
použít. Nakonec jsme se rozhodli pro kompletní
výměnu

kabeláže,

hlavního

elektroměrového

rozvaděče a jističové skříně, aby hřiště mohlo
fungovat a aby se nemusely rušit letošní hody.
Navíc

bylo

rozhodnuto

o

instalaci

nových

zásuvkových skříní podél hranice hřiště a na
pódiu,

ze

kterých

budou

napájeny

pouťové

atrakce, stánek s občerstvením a ze kterých
bude čerpat šťávu také kapela. Původní plán, že
ponecháme stávající sloupy osvětlení, vzal také
za své, neboť se ukázalo, že je zub času
nahlodal natolik, že vážně ohrožují své okolí.

Po nezbytném vytyčení všech sítí to koncem
června

vypuklo.

Nejprve

šla

k

zemi

stará

„výčepní“ bouda a hned poté najely na hřiště dva
bagry, aby vyhloubily 200 metrů výkopů pro
novou kabeláž a elektrické skříně. Veškeré práce,
včetně bagrování, jsme si prováděli sami, jen s
pomocí brigádníků, kterým za to patří obrovský
dík.
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Kopání a pokládka kabeláže postupovaly rychle
vpřed a již 20. července byly všechny výkopy
znovu zasypány. Následně pan Kořínek provedl
usazení elektrických skříní. Potom hřiště opět
obsadili

brigádníci

vyzbrojení

hráběmi

a

lopatami, aby nahrubo zaházené výkopy uvedli
zase do civilizovaného stavu. Povedlo se… Na
pohrabaných pásech hlíny vyrašila první zasetá

Jističe (nejen) v hlavním rozvaděči jsou popsány

tráva.

s hodinářskou precizností
Inu,

hotovo…

Ne

tak

docela.

Náš

napjatý

rozpočet pro letošní rok již bohužel neutáhl
osvětlení celého areálu. Takže vše je připraveno,
ale na nové sloupy s osvětlením (kterých oproti
minulému

stavu

značně

přibylo)

si

musíme

počkat do příštího roku. Věříme však, že na
hodech

nám

nedostatek

odpustíte

v

podobě

malý

designový

nevábně

trčících

korugovaných trubek, provizorně zabezpečených
pomocí pytlů a lepicí pásky.
Nezávisle

na

revitalizace

„elektroprojektu“

laviček

a

proběhla

posezení.

i

Veškeré

konstrukce dostaly nový nátěr a některé lavičky
také

zbrusu

Venclíka.

nové

Veškeré

desky
tyto

od

práce

pana

Roberta

prováděli

naši

brigádníci, kteří tak na hřišti strávili doslova celé
prázdniny. Kluci, díky!
Naše největší letošní dílo budete moci ocenit na
letošních hodech. Doufáme, že se vám bude líbit
a že tentokrát už ty jističe na transformátoru
nevyhodíme!

Nový projektor aneb komárovské kino
Naše obec má moderní kulturní a zasedací sál,
který slouží ke spokojenosti všech občanů již
téměř deset let. Jsme zvyklí sem chodit na plesy,
dílničky, karnevaly, konaly se zde mikulášské
nadílky, večery seniorů, a dokonce i koncerty a
taneční kurzy. Avšak doba pokročila a jedna věc
nám na sále stále více chyběla. Totiž možnost
cokoli promítnout, zobrazit, prezentovat… Určitě
si

vzpomínáte
či

na

svozu

prezentace
odpadů,

projektů

které

nové

V posledním týdnu zapojil pan Petr Kořínek

stezky

probíhaly

v

veškeré elektrické skříně a nutno uznat, že jde

haldách papírů, bez možnosti cokoli promítnout

opravdu o precizní práci. 26. srpna pozdě večer

na zeď. Nyní jsme se rozhodli tento nedostatek

je dílo u konce!!! Příští týden by nám měli

napravit a zakoupit projektor i s elektrickým

zapnout elektřinu a máme hotovo, sláva!

projekčním plátnem. Celá akce vyšla obecní
pokladnu na cca 40 000 Kč, přičemž instalaci
jsme si v rámci úspory opět prováděli svépomocí.
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Díky ochotné práci brigádníků, kterým tímto moc
děkujeme,
krásně

jsou

všechny

udržované.

nové

Nesplnily

zelené

se

tak

plochy
tragické

věštby, podle nichž měl být Komárov dávno
obrostlý jako zámek šípkový 😊 . Takže milí
komárováci, kdo jste ještě nebyli, obujte boty a
zajděte se podívat z ptačí perspektivy, v jaké
nádherné krajině to žijeme.

Od půlky července tedy máme zbrusu nové
„komárovské kino“. A nebojte, nehodláme si jej
„uzurpovat“ jen pro sebe a na prezentace třikrát
do roka. Byla by škoda, aby na tak drahé
zařízení padal prach, proto na dlouhé podzimní
či zimní večery plánujeme promítání filmů s
občerstvením, v budoucnu mohou kino využít
třeba naši senioři či maminky s dětmi, které se v
sále mohou setkávat. Doufáme tedy, že nová
vizuální technika přispěje k rozvoji kulturního
života v naší vesnici.

Krajinná zeleň se zelená
Doufáme, že už jste našli čas a vyrazili do polí
po našich nových komárovských stezkách. Pokud

Chodníky středem obce

ano, vidíte, že většina stromků a keřů se krásně

Mohlo by se zdát, že v době covidové, následně

ujala a má se čile k světu. V květnu a červnu

době válečné a inflační zcela utichl náš největší

provedla společnost Strommy Company první seč

plánovaný projekt, totiž výstavba chodníků od

a

spočívala

kapličky po hlavní cestu, včetně přechodu pro

většinou v odstranění přerostlého plevele, náletů

chodce u domova seniorů. Byť světlo na konci

okolních obilovin a řepky. V červenci a v srpnu

tunelu nesvítí ještě dost jasně, věříme, že ty

pak proběhla druhá seč, kterou jsme si již

nejobtížnější byrokratické zatáčky máme už za

zajišťovali svépomocí. Kromě toho celé jaro a

sebou.

léto

nových

Nejdůležitější věc, kterou se podařilo dotáhnout

biokoridorů, po kterých se můžete vydat na

do konce, je jistě to, že obec je konečně

procházku a obdivovat krásu okolní krajiny. V

vlastníkem

letních

sčítání

seniorů a může s ním svobodně nakládat. Pouhé

uhynulých stromů (naštěstí jich není tak hodně),

4 (slovy čtyři!) metry pozemku nám bránily v tom,

které budou na podzim vyměněny za nové.

abychom na projekt chodníků získali stavební

údržbu

pilně

vzešlých

stromů,

udržujeme

měsících

pak

která

stezky

proběhlo

kolem

také

pozemku

č.

682

naproti

domova

povolení. Povedlo se, volejte sláva!
Kromě tohoto pozemku obec vykoupila a směnila
také části dvou jiných parcel od soukromých
vlastníků v dolní části obce, takže podle toho
také musel být upraven projekt. Potřebné úpravy
provedl opět autor celého projektu, Ing. Jan
Hvorecký za cenu 42 350 Kč včetně DPH.
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Pak ale nastane tradiční problém, a sice, kde vzít
na

realizaci

a

😊 .

nekrást

Jak

jistě

víte,

Různé

zdražování (nejen) stavebních materiálů nebere

Nové podmínky pro těžbu dřeva v

konce,

obecním lese

a

tak

rozpočet

celého

projektu

po

aktualizaci činí 7 413 836 Kč včetně DPH, což
znamená skok přibližně o dva miliony. Tři miliony
máme

přislíbeny

z

Místní

akční

skupiny

Šternbersko, ale zbytek stále převyšuje náš roční
obecní

rozpočet.

Snad

tedy

budou

i

Jistě si vzpomenete, jak jsme ještě nedávno
málem s tlampači obcházeli vesnici a volali:
„Kupte si dřevo, kupte si dřevo, je ho plný les!“
Kvůli nedostatku zájmu o samovýrobu jsme i

jiní

snížili cenu hluboko pod tržní hodnoty, a stejně

poskytovatelé dotací štědří a vy se po zbrusu

jsme nakonec byli nuceni velkou část dřeva

novém chodníku a přechodu v nejbližších letech

prodat

skutečně projdete.

závratně

soukromé

firmě.

rostoucí

ceny

Dnešní
energií

inflace

však

a

situaci

dramaticky změnily. Zájem o povolenky rapidně

Nové zábradlí na stezce k nádraží

vzrostl. Současný systém „na fotku a dobré

Nová stezka k nádraží, kterou jsme pro vás

slovo“,

otevřeli loni na jaře, se těší značné popularitě a je

„povolenkářů“, byl však ve větším měřítku dále

na ní skutečně živo 😊 . Násep krásně zarostl

neudržitelný. Začaly se objevovat problémy s

trávou, vše drží, nikde se nic nepropadá, takže

úklidem po těžbě, který zdaleka ne všichni

zhotovitel, firma Šternstav, odvedl kvalitní práci.

prováděli řádně, pokud vůbec. Všude se válejí

Nyní jsme dokončili poslední prvek stezky, na

pohozené

který jsme si museli počkat celý rok, totiž zábradlí

stromů. Dosavadní snížené ceny dřeva již navíc

u

Původně

nejsou v souladu s politikou řádného hospodáře.

nasmlouvaná firma totiž zakázku odmítla, a tak

Proto se zastupitelstvo obce Komárova rozhodlo

potoka

a

nad

propustkem.

jsme museli hledat jinde. Realizace zakázky se
nakonec

zhostil

pan

František

Pospíšil

ze

Šternberka, který dodal i nainstaloval pozinkované
zábradlí za celkovou cenu 30 576 Kč včetně DPH.
Stezka byla následně doplněna odpadkovými koši,
takže nyní je již skutečně kompletní.

který

fungoval

větve

či

jiné

u

tří

nebo

čtyř

nezpracované

části

zásadně změnit systém povolenek a také ceník
dřeva vytěženého samovýrobou. Níže uvádíme
nový postup zájemce o těžbu dřeva v obecním
lese:
1)

Kupující,

povinen

který

bude

odeslat

provádět

těžbu,

informativní

je

email

pověřenému lesnímu správci, panu Marku
Ocelkovi, e-mail nebo SMS obsahující:
a) datum zpracování dřeva
b) oblast na mapě
c) jméno a příjmení
(Příklad: Dobrý den, dne 28. 6. 2022 budu
zpracovávat

dřevo;

A46;

Martin

Novák).

Oznámit těžbu je nutno vždy nejméně 1 den
před plánovanou těžbou dřeva.
2) Zpracování dřeva – dřevo bude nařezáno
vždy POUZE na délku 100 cm. Zpracované
dřevo bude vždy rozděleno podle druhů dle
ceníku.
3)

Proběhne

fyzická

kontrola

dřeva

na

„odvozném místě“.
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a) Kupující zavolá správce lesa, který provede
měření a podle změřeného objemu dříví vystaví
protokol, který bude podkladem k zaplacení.

těžbě (větve na hromadě, pařez vždy v rovině
max. 20 cm od země s rovnou plochou – ne zub).
bude

provedena

fotodokumentace

po

začištění.

hosta naší vsi a zuřivým blikáním jej upozorňují,
že je potřeba sundat cihlu z plynu. Navíc nám
poskytují cenné statistiky o tom, kolik aut projede
Komárovem

a

jakou

průměrnou

rychlostí.

Informační radary viditelně zklidnily dopravu v
naší vesnici, avšak jen částečně. „Piráti silnic“

c) Kupující je rovněž povinen oznámit počet
zpracovaných stromů.

odvezeno z „odvozného místa“!!!
základě

velmi brzy zjistili, že jim za překročení rychlosti v
Komárově žádné přáníčko domů nepřijde, a tak se
vrátili k dřívějšímu rallye.

Bez kontroly a bez začištění nesmí být dřevo

1)Na

V roce 2020 ozdobily vjezd do naší obce nové,
informační radary. Ty už zdálky vítají každého

b) Správce lesa zkontroluje začištění místa po

Vždy

„Ostré“ radary v Komárově?

vystaveného

Na jaře letošního roku nám přímo za humny, v
sousedních Krákořicích, vyrostl jiný radar, který již
ona „přáníčka“ rozesílá, a je tudíž na piráty

protokolu

bude

kupujícímu vystaven doklad k zaplacení.

účinnější. Začali jsme se tedy zajímat, zda je
teoretická šance, že by takové zařízení mohlo v
budoucnu zdobit i naši obec.

Ceník dřeva, platný od 1. 7. 2022:
listnaté tvrdé (souše, zlomy, vývraty): 500 Kč
listnaté měkké (souše, zlomy, vývraty): 350
Kč
jehličnaté

(souše,

zlomy):

250

Kč

(do

průměru 20 cm)
jehličnaté

(souše,

zlomy):

350

Kč

(nad

Podle

platných

zákonů

smí

měření

rychlosti

průměr 20 cm)

provádět pouze policie – jak státní, tak městská.

dřevo po prořezávkách: 1–20 Kč (cena bude

Radary

určena v závislosti na kvalitě a dostupnosti)

městskou policií. Obce, které svou policii nemají a

dřevo do průměru 7 cm včetně: zdarma

mají o stacionární měření rychlosti zájem, pak

ve

městech

jsou

tedy

obsluhovány

musí mít uzavřenou smlouvu s městskou policií,
respektive městem, které je jejím zřizovatelem.

Uvedené ceny jsou za prostorový metr.

Jistě

netřeba

dodávat,

i tak pod tržním průměrem) neodradí a že nový

směřují do rozpočtu města, které městskou policii

systém přispěje k většímu pořádku v obecním

zřizuje.

lese, který má sloužit nám všem.

Na základě těchto faktů proběhla v červnu na

V souvislosti se zavedením nového systému

našem úřadě schůzka s panem Mgr. Liborem

těžby

Šamšulou, 2. místostarostou města Šternberka,

obec

také

benzinový

takto

finanční

prostředky

zakoupila

z

veškeré

Věříme, že vás nové podmínky a ceny (které jsou

dřeva

získané

že

vybraných

pokut

štěpkovač na větve. Ten hodláme využít při

který

čištění obecních lesů, remízků apod. a později

Šternberku.

také

ročně

výhody a úskalí (zejména finanční) plynoucí z

prováděli štěpkování větví od občanů, místo

uzavřené smlouvy s městskou policií. Dozvěděli

odvozu

jsme se také, že případné umístění stacionárního

na

hřišti,
větví

v

kde

bychom

kontejneru,

dvakrát

který

stojí

nemalé peníze.

obec

je

pověřen
Pan

řízením

městské

místostarosta

policie

nám

ve

objasnil

radaru musí kromě obou zastupitelstev schválit
také Policie ČR. Zatím nebyly učiněny žádné
konkrétní

kroky.

Jednání

o

možném

umístění

radaru budou obnovena po podzimních volbách, v
rámci nových zastupitelstev.
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Do školy i do Mladějovic!

Nový systém sběru odpadů

Jak všichni víme, Komárov nemá vlastní školu ani

Jak jsme avizovali již v minulém čísle zpravodaje,

školku. To je fakt, na kterém se v nejbližších

od dubna 2022 je zaveden nový systém svozu

letech nejspíš nic nezmění. Naše děti jsou tedy

odpadů – tzv. door to door (od dveří ke dveřím),

odkázány na dojíždění. Až dosud na základě

kdy svozové vozidlo sváží čtyři druhy odpadů

uzavřené dohody mezi obcemi dojížděly do Babic.

přímo z domácností. Doufáme, že jste si tento

Škola i školka v Babicích mají výbornou úroveň,

pohodlnější

jedinou nevýhodou tohoto řešení je vzájemná

jarních měsících také proběhlo čipování popelnic

vzdálenost

Babicemi

na komunální odpad. V současné době ještě

nesousedí, naše obce jsou od sebe relativně

čekáme, až se kompletně „dočipují“ všechny obce

daleko, spojuje je jen rušná silnice, a tak se

z nového svazku, a poté již spustíme „ostrý“

spolužáci

systém

obou

mimo

vesnic.

Komárov

vyučování

s

nemají

moc

šancí

potkat. Proto byla v červnu 2022 podepsána

způsob

spočívající

svozu

ve

již

stihli

skenování

oblíbit.

a

vážení

V

a

registraci každé popelnice.

dohoda o vytvoření společného školského obvodu
základní

školy

a

mateřské

školy

s

obcí

Mladějovice, která je nám vzdálenostně blíž a také
styky mezi našimi občany jsou proto odjakživa
intenzivnější. Naši rodiče si tak od školního roku
2023/2024 budou moci vybrat, kam zapíšou své
děti. A naše děti si pak třeba dojdou do školy i
pěšky

a

po

vyučování

se

potkají

se

svými

spolužáky na stejném hřišti nebo ve stejném
obecním lese 😊.

Volby do obecního zastupitelstva
Čas letí přímo šíleně. Ani jsme se nenadáli a čtyři
roky jsou za námi. 23. a 24. září nás čekají volby
do obecního zastupitelstva. Letos nás čeká malá
změna. Po zkušenosti z tohoto volebního období
(bylo nás málo) jsme se rozhodli opět rozšířit řady
našich zastupitelů o dva členy. Bude nás tedy
zase sedm statečných, jako tomu bylo do roku
2018. Rozdíl je také v tom, že jsme se v rámci
zjednodušení celého procesu rozhodli kandidovat

S velkoobjemem do Babic?

jako

jedno

Sdružení

nezávislých

kandidátů

A u Babic ještě chvíli zůstaneme, ale tentokrát

Komárov. Další kandidátka v naší obci nevznikla,

neutíkáme, chceme se naopak družit 😊.

takže

Jak víte, svoz velkoobjemového a nebezpečného

hlasovací lístek, na kterém můžete vybrat buď

odpadu je v naší obci zajišťován jednou ročně

celé

svozovou službou. Pokud má někdo odpadu více,

zakroužkovat) 7 zastupitelů z 8 kandidátů.

do

svých

sdružení,

schránek
nebo

obdržíte

jen

zakřížkovat

jeden
(nikoli

nebo mu termín svozu nevyhovuje, má menší
problém. Proto jsme uvítali záměr obce Babice,
která

hodlá

zřídit

společný

sběrný

dvůr

pro

Babice, Mladějovice, Komárov, Řídeč a Hlásnici a
podat žádost o dotaci. Aby však mohla tuto žádost
podat, potřebuje mít potvrzeno, že dané obce mají
o společný sběrný dvůr vůbec zájem. Za tímto
účelem jsme s Babicemi podepsali memorandum,
které je pouze prohlášení o záměru a k ničemu
nás

zatím

nevytváří

nezavazuje.

žádnou

Toto

exkluzivitu

memorandum
nebo

podobné

povinnosti.
Pokud by Babicím žádost o dotaci vyšla a projekt
sběrného dvora se realizoval, znamenalo by to
velký přínos také pro občany Komárova, kteří by
mohli jakýkoli velkoobjemový či nebezpečný odpad
kdykoli odvézt na sběrný dvůr a neskladovat jej po
celý rok doma.
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Podrobné informace o volbách a kandidátech vám
přineseme v „rozlučkovém“ zpravodaji, který vyjde
těsně před volbami a ve kterém se ohlédneme za
svou prací v posledních čtyřech letech, shrneme
své úspěchy i neúspěchy a nastíníme plány do
budoucna.

Změna úředních hodin
Zastupitelstvo

obce

červencovém

Komárova

zasedání

na

svém

odhlasovalo

změnu

úředních hodin našeho obecního úřadu. Od 1. září

Vizualizace budoucí podoby lokality U Mlýna

Kulturní rubrika

2022 se tedy za námi můžete stavit (bez předchozí

Přijďte na komárovské hody!

domluvy) vždy:

A je to zase tady! Přesně po roce, v sobotu 10.

v pondělí od 9.00 do 11.00 a poté od 14.00 do

září

17.00 hodin.

nespoutanou

Samozřejmě

se

lze

sejít

i

kdykoli

jindy

po

předchozí domluvě.

2022

od

14.30

zase

zábavou

pro

naše

hřiště

malé

i

ožije
velké.

Dvanáctého září slaví svůj svátek všechny Marie a
na druhý zářijový víkend tedy vždy připadají
tradiční komárovské hody. Dětský den jsme museli

Stavba lokality U Mlýna ještě letos?

kvůli rekonstrukci hřiště oželet, ale o to více si teď

V minulém čísle zpravodaje jste se mohli dočíst,

užijeme

že stavba infrastruktury pro nové domky v lokalitě

oslavou toho, co se nám přes léto povedlo ve

společnou

akci,

která

bude

zároveň

U Mlýna je v podstatě na spadnutí a že do zarostlé

sportovním areálu udělat.

louky se co nevidět zakousnou hladové bagry.
Léto je skoro za námi a vítr si u mlýna stále
pohrává

s

neposečenými

bodláky

a

jiným

podobným přírodním bohatstvím. Proto se také
množí

dotazy

ohledně

toho,

kdy

to

všechno

vypukne. Naše odpověď bohužel zní – nevíme.
Jedná se o soukromý pozemek a soukromého
investora a na termín zahájení výstavby nemáme
pražádný vliv.
Koncem dubna 2022 proběhlo na našem úřadě
jednání s panem Lukášem Kalabisem, jednatelem
společnosti, která zde má stavět. Na této schůzce

Na co se tedy letos můžete těšit? V 15.00 rozbalí

jsme řešili hlavně naše rozdílná stanoviska ve věci

své nástroje již tradičně mezi stoly cimbálovka

smlouvy, na jejímž základě by se měla obec

Frgál,

zavázat

přestávkách

k

budoucímu

převzetí

komunikací

a

která

vám
to

bude
pak

hrát

až

rozjedou

do

šesti,

o

mažoretky

z

infrastruktury v nové lokalitě. Do dnešního dne

Bohuňovic. Děti se mohou vyřádit na kolotoči či

jsme však neobdrželi ani nový návrh smlouvy, ani

skluzavce, u stánků s tetováním, mohou si nechat

jakoukoli

uplést

relevantní

informaci

ohledně

termínu

copánky,

namalovat

svého

oblíbeného

zahájení výstavby. Na naše přímé dotazy jsme se

hrdinu na obličej nebo dát prostor své kreativitě v

dozvěděli, že firma stále hledá dodavatele stavby.

bublinové tvořivé dílně. Pro nás dříve narozené

Vypadá to tedy tak, že stavba bude zahájena

zde

nejspíš až v příštím roce. Pokud budeme mít

zlatavým mokem, dobrotami z udírny a jinými

jakékoli ověřené informace, samozřejmě vám je

pochutinami. Po vyhlášení hlavních cen tomboly

sdělíme.

pak na pódium naskáče dravá rocková skupina

bude

k

dispozici

samozřejmě

stánek

se

Delete, která vás udrží v rytmu až do pozdních
nočních hodin.
Přijďte, určitě nebudete litovat!
Vydává Obec Komárov, Komárov 241, 785 01 Šternberk
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Výchozím bodem budiž odbočka hned za hlavní

Společný večer seniorů
Kromě letošních hodů samozřejmě nepřijdete ani o
další

tradiční

seniorů

z

Tradiční,

akci,

kterou

Komárova,

ale

zároveň

je

společný

Mladějovic
trochu

a

večer

Řídeče.

netradiční.

Jeho

křižovatkou, která vás zavede na „náměstíčko“ za
domovem
stromy.

seniorů,

Zde

až

do

nově

osázené

loňského

roku

alejovými
procházka

končila v husté trávě.

kulisou tentokrát bude místo sychravého podzimu
vlahý

vánek

babího

léta.

Ano,

letošní

večer

seniorů proběhne již v sobotu 17. září, tedy týden
po našich hodech. Na co se tedy můžete těšit
letos?
K tanci a poslechu vám zahraje opět skupina
Formule,

program

zpestří

taneční

vystoupení

skupiny Dambra Bruntál a akrobatické vystoupení
se židlemi „Handstand“. Samozřejmostí je spousta
dobrého jídla a pití.
Akce se bude konat od 17.00 hodin na sále
restaurace Formanka v Mladějovicích a všichni
účastníci z Komárova budou mít tradičně zajištěn

Letos však račte dál, podél nové třešňové aleje až

odvoz tam i zpět.

na novou křižovatku cest pod malým lesíkem, kde

Přijďte si zase po roce zatančit, zavzpomínat a

bývala kdysi drůbežárna. Vpravo se můžete vydat

strávit

mezi stromy a keři směrem k Řídečskému potoku

nezapomenutelný

večer

v

kruhu

svých

přátel.

– v budoucnu zde přes něj bude lávka pro přístup
k novým domkům u mlýna.

Procházka po nové zeleni
Loni na podzim došlo k zásadní proměně okolí
naší vesnice. Na polích kolem nás vyrostly nové
pásy zeleně, aleje, remízky a jiné prvky, které
zpestřily fádní zemědělskou krajinu, poskytly úkryt
mnoha

živočichům

před

hladovými

čelistmi

kombajnů a díky novým cestičkám také nám,
občanům, poskytly možnost projít se do míst, kam
jsme se dříve civilizovaně nedostali.
Věříme, že mnohým z vás zvědavost nedala, a
nová místa máte již prozkoumaná na vlastní pěst,
přesto přijměte pozvání k procházce po nové
zeleni kolem Komárova. Určitě stojí za to.

Nová cesta směrem k Řídečskému potoku a v
budoucnu ke mlýnu
Vlevo pak projdete novým obecním sadem ke
hlavní cestě, přejdete ji a můžete pokračovat po
polní

cestě

podél

nového

biokoridoru

až

ke

křižovatce za kapličkou. Nahoru pak vede nová
udržovaná polní cesta ke kříži na Komárovském
kopci. Ten stál dlouhá léta opuštěný uprostřed
pole, vedle něj hromada naházených, zablácených
kamenů, jednu dobu dokonce myslivecký posed.
Nyní, po spoustě let, dostalo ono nádherné místo
konečně zpět svou důstojnou podobu.
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Výhled na Komárov po cestě ke křížku

Křižovatka pod lesíkem směrem na Paseku

Můžete usednout na lavičku pod starou lípu, která

Zde je bohužel nutné vydat se po této cestě asi

vám poskytne blahodárný stín, nebo se kochat

200 metrů zpět na Komárov (pozor na auta) a poté

výhledy do krajiny. A skutečně je co obdivovat,

odbočit doprava na naši novou alej či větrolam. Z

neboť z našeho „Mont Blancu“ dohlédnete od

této polní cesty, která vás dovede až ke křižovatce

Olomouce až na Jeseníky, jako na dlani máte

za kapličkou, můžete obdivovat nádherná horská

Uničov, Litovel a bájné Bradlo, za zády pak

panoramata na severu, nebo si třeba vychutnat

mohutně se vypínající Roudnou.

krvavý západ slunce nad Bradlem.

Stará lípa s posezením a nově vysazená lípa na
Komárovském kopci
Vydáte-li se po cestě dále, dojdete za stálých
výhledů až pod malý lesík (odkud se můžete vydat
po

polní

cestě

doprava

směrem

k

řídečské

hájence) a k hlavní cestě na Paseku.

Nová alej – větrolam, pohled k lesu "U mrtvého" a
směrem k Vysoké Roudné
V poslední části této trasy, než sestoupíte ke
kapličce, máte jako na dlani celý dolní konec
Komárova i s obecním lesem. Prudším sestupem
pak dorazíte ke kapličce, kde můžete procházku
ukončit, nebo pokračovat dál 😊.
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U cedule označující konec Komárova směrem na

VÝZNAMNÁ JUBILEA

Mladějovice totiž začíná další trasa. Posečeným
biokoridorem podél nového betonového plotu se
dostanete ke Zlatému potoku, který překročíte po
nové dřevěné lávce.

V měsíci červnu jsme blahopřáli
paní Marii Paluchové
Naší oslavenkyni přejeme hlavně hodně
zdraví a pohody do dalšího života.

Zleva obejdete oplocenku nově vysázeného lesa a
podél ní si to zamíříte k obecnímu lesu. Nemusíte
už to tedy obcházet přes nádraží. Pokud pod lesem
odbočíte doleva, po pár metrech se dostanete na
konec nové obecní louky, která se táhne až k
silnici na Šternberk. Z těchto míst se vám otevřou

Svozy odpadů
Příští svozy odpadu proběhnou:
Směsný odpad: 13.9., 11.10.
Plasty: 19.9., 17.10.
Papír: 5.9., 3.10.
Bioodpad: 2.9., 16.9., 30.9., 14.10.

nádherné výhledy na severovýchod, k Řídeči a na
Velkou Roudnou. V těchto místech také plánujeme
zřídit

nové

obecní

tábořiště

s

ohništěm

a

posezením. Po posečené cestičce podél obecní
louky, za neustálých výhledů, se dostanete až k
hlavní silnici směrem na Šternberk, přímo k ceduli
označující konec Komárova. Od té už je to jen pár

Příští veřejné zasedání
zastupitelstva obce Komárova proběhne
ve středu 31. 8. 2022 od 18.00 hodin.
Srdečně zváni jsou všichni občané.

metrů k hlavní křižovatce, kde symbolicky uzavřete
celý okruh kolem naší vesnice.
Doufáme, že jsme vás tímto článkem dostatečně
navnadili a že se potkáme někde na komárovských
stezkách.

Povinně zveřejňované údaje
Komárovský zpravodaj č. 2-3/2022 – 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. 8. 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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