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KOMÁROVSKÝ
ZPRAVODAJ
Oficiální zpravodaj o dění v obci

Slovo úvodem
Milí komárovští spoluobčané!
Jak již víte, letošní zlatý podzim se nesl

Věříme, že tento svěží vítr oceníte a budete

nejen ve znamení oslav sto let naší svobodné

všechno, co se v naší obci šustne, prožívat

vlasti, ale také voleb, ve kterých jste si

společně s námi.

vybírali, kdo naši vesničku povede v dalších

Toto vydání zpravodaje je úplně první,

čtyřech letech. Naše dosavadní paní

proto mu prosím odpusťte všechny jeho

starostka, která velmi úspěšně stála u

dětské nemoci, bude postupně dospívat,

obecního kormidla téměř po dvě desetiletí, se

získávat nové grafické hávy, rubriky či jiné

rozhodla s důvěrou předat žezlo mladší

běžné vlastnosti seriózních novin.

generaci a my doufáme, že její ani Vaši

Blíží se advent a čas Vánoc. Proto bychom

důvěru, kterou jste nám dali u voleb,

Vám chtěli popřát úspěšné zvládnutí

nezklameme.

předvánočního shonu a tu správnou adventní

Do rukou se vám dostává úplně první číslo

náladu plnou očekávání. Doufáme, že i naše

nového obecního zpravodaje, pomocí něhož

obec se svými akcemi přispěje k jejímu

bychom vám chtěli propříště sdělovat

navození a že se všichni v poslední adventní

všechno důležité, co se v Komárově událo, na

víkend v klidu a pohodě sejdeme u zpěvu

co se naopak můžete těšit, co se plánuje, co se

koled a vonícího punče pod rozzářeným

podařilo, nebo co nám naopak moc nevyšlo.

vánočním stromem.

Chceme, aby vám žádná z těchto zvěstí
neunikla, a tak jsme se vám rozhodli je

Krásné prožití adventu vám přeje nové

servírovat až na váš stůl, tedy přesněji do

zastupitelstvo Komárova.

vašich schránek.
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Zprávy ze zastupitelstva
Dne 2. listopadu 2018 proběhla ustavující schůze
nového zastupitelstva obce Komárova. Po dojemném
loučení paní starostky Dagmar Lhotákové a
poděkování za léta jejího působení v čele obce bylo
zvoleno nové vedení obce. Novou starostkou
zastupitelé zvolili Lucii Konupkovou, místostarostou
pak Jana Habernala. Byli zvoleni také předsedové a
členové finančního, kontrolního a kulturního výboru.
Dále si zastupitelé odhlasovali, že funkce starosty
bude uvolněná, funkce místostarosty neuvolněná.
Dne 7. listopadu proběhla na obecním úřadě první
neformální informační schůzka, na které se řešily
hlavně záležitosti spojené s kulturními akcemi
v prosinci.
Dne 21. listopadu jsme se sešli znovu na pracovní
poradě, na které se projednával rozpočet obce
Komárova na rok 2019. Návrh rozpočtu již visí na
obecní úřední nástěnce a bude schvalován
zastupitelstvem dne 12. prosince v 18.00 hodin na
veřejném zasedání.
Ohledně plánů na příští rok budeme

podrobně psát v dalších zpravodajích, ale již
nyní můžeme prozradit, že budeme řešit

Nové obecní internetové
stránky
První naší investicí bude kompletní rekonstrukce a
modernizace internetových stránek obce Komárova.
Současné webové stránky jsou již značně zastaralé,
navíc jejich struktura v průběhu let „kynula“, což
způsobilo celkovou nepřehlednost a chaotičnost.
V neposlední řadě pak nejsou přizpůsobeny
k prohlížení na mobilních zařízeních. Nová podoba
stránek bude značně zjednodušená, aby každý občan
intuitivně a bez dlouhého hledání našel to, co ho
zajímá, bez ohledu na to, na jakém zařízení si je
prohlíží. Chceme, abyste byli maximálně
informovaní, a proto na nových stránkách najdete
také aktuální hlášení obecního rozhlasu.
Zakázka byla zadána firmě Antee, která je
autorem předchozích webových stránek a také
stránek obcí Mladějovice a Řídeč. Nový web by měl
být spuštěn v průběhu ledna 2019.

Koledy pod
vánočním stromem

problematiku chodníků v obci, opravy
vedlejších komunikací, zmodernizujeme naše
obecní internetové stránky, budeme se snažit
zahájit modernizaci objektů na hřišti a také
se budeme věnovat problematice slabého
mobilního signálu v obci. Všechny vaše
připomínky a návrhy jsou vřele vítány.

Vánoční dílnička
(nejen) pro děti
Srdečně vás zveme na předvánoční tvořivou
dílničku, kde si vaše děti společně s vámi mohou
vyrobit vánoční ozdoby a jiné drobnosti, které si pak
odnesou s sebou domů. Zanechte na chvíli uklízení a
přijďte si na chvíli pohrát, nebo jen tak poklábosit u
vánočního punče. Akce se koná v neděli 16. prosince
2018 od 14.00 hodin v horním sále kulturního domu
v Komárově.
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Těsně před Vánocemi, v sobotu 22. prosince od
18.00 hodin proběhne již tradiční setkání občanů
Komárova pod rozsvíceným vánočním stromem
v centru obce. Těšit se můžete na dechové kvarteto,
které nás doprovodí při zpěvu koled. Vše bude
provoněno punčem se skořicí. Zanechte na chvíli
všech úklidů a přijďte nasát tu správnou vánoční
atmosféru.

KRÁTKÉ ZPRÁVY:

Úřední hodiny obecního úřadu:
úterý 9.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
Svoz komunálního odpadu:
11. 12. 2018

STRANA 2

