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KOMÁROVSKÝ
ZPRAVODAJ
Oficiální zpravodaj o dění v obci

Slovo úvodem
Vážení komárovští občané,
čtyři roky utekly a máme tu opět volby do
zastupitelstva naší obce. Velice si vážím
Vaší důvěry a podpory. Jsem velmi ráda,
že jsem mohla být součástí projektů,
které se nám podařily zrealizovat za
uplynulé volební období. A nebylo jich
málo. Podrobně se o nich dočtete v tomto
zpravodaji.
Jako starostka vnímám velmi citlivě jednu
velkou výhodu, dostala jsem důvěru
občanů společně se zastupitelstvem
nejenom vést naši obec, ale ovlivňovat
její vzhled a život. Je to věc, které si
opravdu vážím. Samozřejmě starosta
musí být zvyklý a připravený také na
kritiku. S tím se musí počítat. Takový je
prostě život starosty. Většinou nás
oslovují lidé, kteří mají nějaký problém
nebo jsou nespokojeni. Vždy se snažím s
každým, kdo přijde, hledat cestu k řešení
daného problému. Ne vždy se to na sto
procent povede, ale věřím, že nás to
všechny posouvá dál.

Užívám si krásných okamžiků, kdy se něco
podaří, dostaneme pochvalu nebo obdržíme
pěknou dotaci na akci, která se dlouhodobě
plánuje, a tím získávám energii na řešení
mnoha starostí, které nás každý den
provázejí.
Za doprovodu cimbálové muziky se vydařily
i letošní tradiční hody. Byla jsem mile
překvapena kolik z vás, místních i
přespolních, dorazilo se pobavit a podpořilo
tak obecní akci. I přes krátkou nepřízeň
počasí jsme si hody příjemně užili. Program
na září je opravdu nabitý. O víkendu jsme
společně
strávili
úžasný
čas
na
společenském večeru v Mladějovicích.
Děkuji Vám za něj. Myslím, že se vydařil a
máme z něj pěkný zážitek.
Přeji všem krásný podzim, pevné zdraví,
rodinnou pohodu a přátele kolem sebe.
Nezapomeňte přijít k volbám a podpořit tak
své oblíbené kandidáty.
Vaše starostka Lucie Konupková
STRANA 1

Stalo se...

Děti se mohly u stánku s malováním na obličej v
mžiku proměnit ve svého oblíbeného hrdinu,

Hodové veselí

nebo si hned vedle vybrat tetování dle svého

Vrcholem komárovského kulturního léta a vlastně

gusta. A pak hurá na poníka, na hrad, svlažit rty

největším svátkem naší vesnice jsou obecní

ledovou tříští a zase na kolotoč. I ten déšť

hody, které se letos uskutečnily již po osmnácté.

nakonec dorazil, ale naštěstí nás potrápil jen

Letošní ročník byl tak trochu adrenalinový, neboť

chviličku.

až do srpna nebylo stoprocentně jisté, že hřiště
bude v provozuschopném stavu. Haldy hlíny a
moře kabelů se však podařilo zcivilizovat a nová
elektrika šlapala na jedničku s hvězdičkou. Na
poslední chvíli se pokoušela vykouzlit infarktové
stavy

také

předpověď

počasí,

která

věštila

střídavě něco mezi deštěm se sněhem a koncem
světa.

Nakonec

se

nebe

jako

zázrakem

rozestoupilo a od časného rána zářilo slunce.
Jen ty teploty zůstaly poněkud podzimní, takže
tanečníkům

na

večerní

zábavě

dělala

nerozlučného společníka pára od pusy.
S

prvními

večerními

stíny

začala

na

pódiu

vyrůstat mohutná hudební aparatura na večerní
zábavu a také nastal čas na vyhlášení hlavních
cen tomboly. Pak už patřila zábava rockerům ze
skupiny Delete, kteří to umí jaksepatří rozjet.
Jejich výkon byl perfektní, škoda jen menší
účasti fanoušků… Večerní a noční teploty byly
vskutku říjnové, takže kdo si nevzal pořádný
kožich,

nebo

jeho

taneční

kreace

neměly

dostatečnou frekvenci, brzy se začal klepat.
Mnozí si možná po teplé večeři návrat do
na

podzimního frišna raději rozmysleli. Nicméně šlo

renovovaném hřišti stánky s občerstvením a

jen o malou kaňku na jinak velmi povedené akci.

pestrobarevné nafukovací atrakce. V 15 hodin to

Rockové tóny zněly vesnicí až do pozdních

na tradičním místě mezi stoly rozjela cimbálovka

nočních hodin a kdo zůstal, určitě nelitoval. V

Frgál

neděli po obědě pak proběhlo požehnání u

Již

od

lidovky

a

dopoledních

hodové

veselí

prokládala

hodin

mohlo

vystoupení

vyrůstaly

začít.

Svižné

mažoretek

z

kapličky zasvěcené Panně Marii, které tradičně

Bohuňovic, „řetízkáč“ se točil ostošest a od lesa

korunuje náš největší komárovský svátek.

voněly pečené makrely.

Takže na viděnou napřesrok!
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STRANA 2

Téměř nikdo nepřišel zkrátka. Skvělá zábava se

Setkání dříve narozených
Stalo se již dobrou tradicí, že jeden z podzimních
sobotních večerů patří našim občanům, kteří v

protáhla do pozdních večerních hodin a kdo byl,
určitě nelitoval.

naší vesnici a blízkém okolí prožili celý svůj
plodný život, ale v poslední době již nemají tolik
příležitostí se setkávat. Právě pro ně pořádají
naše tři obce – Mladějovice, Komárov a Řídeč
společný večer s kulturním programem, kde si
mohou za skvělé muziky povykládat, zatančit si,
zavzpomínat, ale také zjistit, co se kde nového
šustlo. Ani letošek nebyl výjimkou, i když se
společný večer seniorů konal daleko dříve než
obvykle – již v půlce září. Nicméně dostatečnou
kompenzací za tento nedostatek byly listopadové
plískanice

za

okny

krásně

nazdobeného

kulturního sálu Na Formance v Mladějovicích.

Ohlédnutí
za čtyřmi lety práce…
Letošní akce měla punc výjimečnosti v tom, že

Říká se sliby – chyby… Nebo také pěkně zostra:

se konala již potřicáté. Po proslovu starostů obcí

„sliby se slibují, blázni se radují“… 😊 . Kam tím

naběhly na scénu tanečnice ze skupiny Dambra

mířím? Ano, nastává čas rekapitulace toho, zda

z Bruntálu, které rozzářily sál svým působivým

jsme za čtyři roky práce alespoň částečně stihli

vystoupením

splnit

vystoupení

orientálních

tanců.

profesionálních

Následovalo

tanečnic,

které

naše

vize,

s

nimiž

jsme

onoho

pošmourného listopadového večera v roce 2018

předvedly tanec flamenco a salsu.

přebírali své glejty zastupitelů Komárova.

Druhé vystoupení patřilo panu Davidu Pargačovi

Nutno říci, že jsme si na sebe od začátku ušili

a jeho akrobatickým kejklím na židlích, které se v

pěkný bič v podobě obecního zpravodaje, kam

odborných kruzích nazývají Handstand. Židle

jsme

přežily, artista odešel po svých a obecenstvo

seznamovali Vás všechny. A co je psáno, je

mělo dokonalý zážitek, který není zrovna často k

dáno, to již nelze vzít zpět. Při čtení prvních

vidění.

hudební

čísel občas člověk pozvedne obočí, jindy se

skupině Formule, která nenechala nikoho sedět v

chytne za hlavu, občas se pousměje… Ano, v

klidu, a parket se tak velmi brzy zaplnil.

průběhu těch let jsme se mnohokrát střetli s

Bohatá tombola tentokrát skýtala nepřeberné

tvrdou realitou, která nám občas trochu přistřihla

množství cen – byly jich tam dvě stovky! Navíc

křídla, ale, na druhou stranu umožnila dosud

byl zaveden systém okamžitých výher, takže

nečekaný rozlet jiným směrem.

Pódium

patřilo

již

tradičně

postupně

s

našimi

vizemi

a

plány

odpadlo zdlouhavé losování.
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STRANA 3

Naše prvotní cíle pro toto období byly:

Kompletní

projekt

na

smíšenou

stezku

a

chodníky v obci
Výstavba stezky k nádraží a chodníků v obci

Zřízení knihobudky

Rekonstrukce a opravy obecních komunikací

Údržba koryta Zlatého potoka (dolní konec)

Oprava a výstavba infrastruktury na hřišti

Demolice starých oplocení a terénní úpravy
na veřejném prostranství

Stezka k nádraží září novotou, chodníky mají

Výstavba gabionového plotu – obecní brigáda

hotovou projektovou dokumentaci, vykoupené a
směněné

pozemky

a

čeká

se

na

stavební

Rok 2021

povolení, naopak obecní komunikace byly pouze

Výstavba

provizorně „zalepeny“ a na komplexní opravu

cyklisty k nádraží

stále

Pořízení komunální techniky (malotraktor) s

čekají,

hřiště

dostalo

zbrusu

novou

společné

stezky

pro

pěší

a

elektroinstalaci a garáž na komunální techniku,

novou garáží na hřišti

avšak nikoli již nové sociální zázemí. Takže něco

Revitalizace parku a výsadba nových stromů

se podařilo, v něčem nás zabrzdily finance

a keřů

(obecní

Realizace

komunikace),

něco

jsme

z

hlediska

projektu

„Krajinná

priorit přeřadili na vedlejší kolej (zázemí na hřišti

Komárov u Mladějovic“

za

Instalace

několik

miliónů

pro

dvě

akce

ročně).

V

laviček

a

jiných

zeleň

doplňků

na

původních plánech se naopak vůbec nepočítalo s

veřejném prostranství, vydláždění chodníčku

jakýmikoli investicemi v extravilánu, a navzdory

Dopojení

tomu obklopují naši vesnici nové aleje, pásy

seniorů

dešťové

kanalizace

u

domova

zeleně, polní cesty…
O všech našich úspěšných počinech jste si mohli

Rok 2022

podrobně a v „přímém přenosu“ číst v obecních

Seč

zpravodajích (všechna čísla nadále najdete na

založení nových stezek, rekultivace prostoru

našich webových stránkách), takže pojďme si jen

kolem křížku na Komárovském kopci

stručně

Distribuce popelnic na separovaný odpad a

shrnout

nejprve

to,

co

se

podařilo.

Nezdary až poté 😊.

trávy

kolem

nových

biokoridorů

–

nový systém svozu
Kompletní

Co se povedlo?

rekonstrukce

elektroinstalace

na místním hřišti
Pořízení projektoru a plátna do kulturního

Rok 2019

sálu („Komárovské kino“)

Modernizace webových stránek obce

Zhotovení zábradlí na stezce k nádraží

Vydání Komárovského zpravodaje

Zakoupení pozemku č. 682 (naproti domova

Dokončení pozemkových úprav

seniorů) od státu

Nové židle v hostinci, lednice na sále

Distribuce kompostérů

Nová dlažba pod kontejnery u hřiště
Provizorní oprava obecní slepé ulice

V

oblasti

kultury

Výmalba vnitřních prostor prodejny potravin a

dosavadní

hostince

obecní ples, vánoční koncert a zpívání koled) a

Nový kanál směrem na Mladějovice

jednak

Úprava zeleně v obecním parku u lípy

velikonoční dílničky, Ukliďme Komárov). Doslova

akce

započali

jsme

jednak

(obecní

hody,

nové

tradice

navázali
dětský

na
den,

(vánoční

a

čáru přes rozpočet nám udělaly dvě „covidové“
Rok 2020

sezóny, kdy se nesmělo konat vůbec nic. Asi

Vysázení stromů v obecním lese – obecní

vhodná konstelace hvězd však zařídila, že jsme

brigáda

přesto nepřišli ani o jedny obecní hody, které se

Instalace informačních radarů

tak

Vydání knihy o dějinách Komárova

kulturního temna.
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staly

jakousi

jedinou

kometou

v

době

STRANA 4

Co se trochu nepovedlo?

Co se vůbec nepovedlo?

:-/ Chodníky s přechodem zatím nejsou

☹ Nové dětské hřiště

Bohužel přes čtyřletou intenzivní snahu a mnohé

Dotaci na dětské hřiště jsme bohužel nezískali.

dílčí

období

Naše obec se ocitla mezi náhradníky a zatím

nepodařilo dotáhnout k realizaci projekt chodníků

úspěchy

se

v

tomto

volebním

nevypadá, že by se z pod té čáry měla vyhrabat.

v obci včetně přechodu pro chodce na hlavní

Nevadí, nevzdáváme to, budeme zkoušet dál. 😊

křižovatce. O všech peripetiích jste si mohli
průběžně číst na těchto stránkách (a že by to

☹ Opravy místních komunikací

vydalo už na slušný seriál), ale, jak jsme psali

Z důvodu finanční náročnosti jsme se nakonec

posledně, zdá se, že administrativní bariéry jsou

nepustili ani do opravy místních komunikací. V

zdolány (ještě nejásejme, stavební povolení ještě

této oblasti nebylo bohužel možné čerpat žádné

nemáme na stole 😊 ), nyní určitě nastanou

dotace (s naším rozpočtem si na větší stavební

bariéry

rok

akce bez dotací můžeme nechat zajít chuť).

realizace 2024 (alespoň v částečném rozsahu)

Obecně při rozhodování, kam půjdou peníze z

stále ještě nepatří do říše snů.

obecní pokladny, je oním pomyslným „jazýčkem

finanční.

Ale

budeme

bojovat

a

na vahách“ (kromě jiného) také počet občanů,
:-/ Na hřišti stále nemáme sociální zázemí

kterým bude dané dílo sloužit. Proto jsme se

Na začátku volebního období jsme uvažovali o

snažili prioritně realizovat projekty, které budou

komplexní přestavbě obecního hřiště, vybudování

sloužit všem občanům. Nicméně opravy místních

nových inženýrských sítí, sociálních zařízení a

komunikací

zázemí pro obecní akce, případně spolky (nový

dotační programy.

jsou

stále

v

plánu

a

sledujeme

stánek na občerstvení, popř. klubovna pro spolky
apod.). Velmi rychle jsme však zjistili, jaká by

☹ Autovraky v obci

byla finanční náročnost celého projektu, pokud

Toto citlivé téma řešíme celé volební období,

by

dokonce již proběhly jisté úřední úkony dle

se

měl

realizovat

skutečně

„z

gruntu“.

Vzhledem k tomu, že v naší obci v současné

nového

době nepůsobí žádné spolky, které by hřiště

Nicméně vše je běh na dlouhou trať a záležitost

aktivně

se

využívaly,

a

celý

areál

slouží

k

organizované zábavě pouze dvakrát do roka,

zákona

zatím

o

nepodařilo

pozemních

komunikacích.

dotáhnout

do

zdárného

konce. Ale bojujeme dále.

usoudili jsme, že projekt komplexní přestavby by
byl za stávající situace pouhým mrháním penězi,

***

kterých se jinde zoufale nedostává. Přesto jsme

Pokud jde o neúspěchy nehmotné povahy, trochu

však na hřišti provedli to nejnutnější – kompletně

nás mrzí, že se nám nepovedlo zapojit do dění v

jsme vyměnili a modernizovali elektroinstalaci

naší vesnici více občanů. V Komárově za 4 roky

(bez ní už by nešlo pořádat ani ty hody) a

nevznikl

renovovali mobiliář (nátěry a výměna desek na

zasedáních zastupitelstva je spíše sporadická až

lavičkách,

staré

nulová, kulturních akcí je méně než v předchozím

„výčepní“ boudy apod.). Takže sportovní areál na

volebním období (nejen z důvodu covidu) a je

svou další modernizaci stále čeká a snad k nám

problém

budou dotační bohové milostiví.

brigádách jsou pak stále jedny a tytéž tváře

nátěry

posezení,

demolice

žádný

je

spolek,

vůbec

účast

veřejnosti

personálně

zajistit,

na

na

(spočítatelné na prstech jedné ruky 😊 ). Na
něčem

lze

zapracovat,

něco

bohužel

neovlivníme. Pokud máte jakýkoli návrh či nápad,
jak v této oblasti něco zlepšit, nebo sami přiložit
ruku k dílu, budeme moc rádi za jakoukoli
zpětnou vazbu.
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STRANA 5

Co chystáme v novém volebním období?
Tak, dost bylo filozofování a plakání nad rozlitým
mlékem 😊 . Jak jste si všimli na hlasovacích
lístcích, které jste již obdrželi do svých schránek,

ÚDAJE Z EVIDENCE
OBYVATEL

náš „tým“ kandiduje znovu, jen v trochu rozšířené,
„omlazené“ podobě, která, jak pevně věříme, bude
ku prospěchu věci. Proto v příštím období chceme
navázat na naši dosavadní práci, dotáhnout do
konce

největší

plánovaný

projekt,

kterým

je

výstavba chodníků v obci, znovu se pokusit získat
dotaci

na

prosadit

dětské

„ostrý“

hřiště.

radar,

Pokusíme

který

by

se

také

společně

s

přechodem zásadně přispěl k bezpečnosti chodců
na hlavní křižovatce. Dále budeme zvelebovat
obec i její okolí, vysazovat stromy, instalovat nové
lavičky, v plánu je nové tábořiště pod lesem. Na
hřišti

plánujeme

dokončit

kompletní

osvětlení

areálu, se kterým bude počítat už rozpočet na
příští

rok.

Další,

i

neplánované

Počet obyvatel Komárova
k 20. 9. 2022 – 225 obyvatel

projekty

Svozy odpadů
Příští svozy odpadu proběhnou:
Směsný odpad: 11.10., 8.11.
Plasty: 17.10., 14.11.
Papír: 3.10., 31.10.
Bioodpad: 30.9., 14.10., 28.10.
Velkoobjemový odpad: 1. 10.

samozřejmě závisí na možnostech získání dotací.
V příštím volebním období by se v naší obci měly
realizovat také dva velké projekty, u nichž obec
není investorem – výstavba nových rodinných
domů v lokalitě „U Mlýna“ (soukromý investor) a
revitalizace

Zlatého

potoka

(Lesy

České

republiky). O obou projektech jsme již mnohokrát
podrobně psali a až „to nastane“, určitě budeme
psát zase 😊.
Jak bylo již řečeno, budeme vděčni za jakékoli

Volby do zastupitelstva obce Komárova
proběhnou
v pátek 23. 8. 2022 od 14.00 do 22.00 hod.
v sobotu 24. 9. 2022 od 8.00 do 14.00 hod.

Volební místnost se nachází v horním sále
kulturního domu v Komárově.

Vaše návrhy, co je možné zlepšit, vyšperkovat,
změnit. Víc očí víc vidí, víc hlav víc vymyslí,
nebojte se nás, přijďte za námi, nekoušeme 😊.

Různé
Sběr velkoobjemového a
nebezpečného odpadu
V sobotu 1. října 2022 od 9:30 do 10:30
proběhne v Komárově u obecního úřadu sběr
velkoobjemového,

nebezpečného

a

elektro

odpadu.

Revize a čištění komínů

Povinně zveřejňované údaje
Komárovský zpravodaj č. 4/2022 – 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@obeckomarov.cz, prezentace na internetu: https://www.obec-komarov.cz/
Vydání ze dne 22. 9. 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

Ve čtvrtek 29. září 2022 zavítá do naší obce
kominík. Zájemci o kominické práce, čištění a
revizi komínů, nechť se nahlašují SMS zprávou
(724 196 789) nebo e-mailem (starosta@obeckomarov.cz)

starostce

obce.

Snad

Vám

před

zimou přinese štěstí 😊.
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