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Adventní slovo starosty
V

ážení spoluobčané!
Je tomu pár dnů, kdy jsme
se společně sešli na našem náměstí a rozsvítili vánoční stromeček.
Poslechli jsme si koledy v podání
našich dětí z mateřské a základní
školy, trubači na dechové nástroje
umocnili vánoční atmosféru a hudební skupina „Macechy“ svým vystoupením na nás přenesla klid a pohodu krásného prvního adventního
podvečera. Bylo příjemné pozorovat návštěvníky adventního trhu,
kteří se za vůně svařáčku a různých
dobrot dobře bavili.

D

Již za několik dnů budeme slavit Štědrý den a následující vánoční
a novoroční svátky. Vánoční doba
však začíná první adventní neděli.
Advent je doba určená k zamyšlení a vzpomínkám. Je to čas, kdy
bychom se měli, zvlášť v dnešní
uspěchané době, zastavit, zamyslet
se a věnovat co nejvíce svého času
svým blízkým a přátelům.
Přemýšlel jsem o tom, jaký
vlastně byl uplynulý rok z pohledu
vedení městyse. Byl to určitě rok náročný, plný práce, rozhodnutí, změn
a v neposlední řadě to bylo vaše

ěkujeme za spolupráci v uplynulém roce a přejeme šťastné
a veselé Vánoce, do nového roku hodně štěstí, zdraví a mnoho
osobních i pracovních úspěchů.
městys Komárov, Foto: soukromý archiv
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rozhodnutí v komunálních volbách,
jakým směrem se má rozvoj městyse ubírat v následujícím čtyřletém
období. Za vaše hlasy vám srdečně naše nové zastupitelstvo děkuje
a slibuji, že se z plných sil vynasnažíme vaši důvěru nezklamat.
Někdo moudrý kdysi řekl: „Něco
končí a něco nového začíná!“. Já
osobně si přeji, a přeji to hlavně vám
všem, aby tato podivná doba co nejdříve skončila a začalo něco, co se
bude alespoň trochu podobat létům
minulým. I když jistě každý z nás
cítí, že návrat k normálu bude těžký,
dlouhý a složitý. Pevně ale věřím,
že dokážeme zvednout hlavy a jako
již mnohokrát v dějinách národa
dojit k „Lepším zítřkům“. Doba je
opravdu složitá, ale musíme se s tím
poprat a věřit. Děkuji všem, kteří
dokážou pomoci druhému a přiloží
ruku k dílu, když je potřeba.
Nesmím zapomenout vyjádřit
poděkování všem členům obecních
spolků za spolupráci a činnost v této
nelehké době. Děkuji za to, že nehodili flintu do žita a i přes všechna
nařízení se snažili vytvářet zábavu,
kulturu a sport v naší obci v maximální možné míře.
Všichni si pak v této adventní
době jistě vzpomenete na ty, kteří již
mezi námi nejsou. Na spoluobčany,
kteří letos už stromeček s námi ne-
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rozsvítí. Nechte v mysli proběhnout
tichou vzpomínku na ně.
Vážení spoluobčané, na závěr
bych vám chtěl popřát za sebe i za celé
zastupitelstvo městyse do roku 2023
vše dobré. Těm nejmenším hodně
dárků pod stromečkem. Nám dospělých přeji klid a dostatek rodinné pohody, těm starším hlavně pevné zdraví
a dostatek životního optimismu.
Krásný adventní čas vám všem!
Jaroslav Klekner, starosta městyse
Foto: soukromý archiv
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Zprávy z radnice

O

dpady jsou agenda, kterou je
nutné se podrobně zabývat.
Náklady na svoz a likvidaci odpadu, který každý z nás denně vytváříme, stále rostou. Městys s 2448
obyvateli zaplatil v roce 2022 na
odpadech 4,5 mil. korun. Komárov
vyprodukuje 41–48 t komunálního odpadu měsíčně. S příchodem
nového roku nás čeká další zdražení, a to o 25 %; tudíž v roce 2023
zaplatíme 5,6 mil korun. Usilovně
hledáme úspory jak jen se dá, ale
odpady se musí likvidovat dle zákona. V částkách popsaných výše jsou
zahrnuty platby za svoz komunálního odpadu. Poplatky za separovaný
odpad (papír, plast, sklo, kovy, oleje
a bio) se v letošním roce navyšovat
nebudou. Nicméně je potřeba mít
na mysli, jak nakládat s odpadem
při jeho ukládání do určených nádob. Směrodatný je objem odpadu.
Proto apeluji na vás všechny, kteří
jste se ještě nezapojili do systému
pytlového svozu od dveří, abyste separovaný odpad minimalizovali tak,
že ho sešlapete, roztrháte či jinak
zmenšíte, aby se do nádob vešlo co
nejvíce. Úsporou nákladů by bylo
snížení počtu nádob na separovaný
odpad. Dále pak je nutné upozornit
na odkládání odpadu kolem nádob.
Tím, že necháte odpad u popelnic,
vznikají černé skládky, které pak
musí obec likvidovat, čímž rovněž
vzrůstají náklady. Proto mi dovolte
apelovat na vás, abyste co nejvíce
třídili a odpady eliminovali.
Chybějící označení ulic - V poslední době se mi dostalo několik informací o chybějícím označení ulic,
co může komplikovat situaci nejen
dopravcům, ale i záchranné službě.
Tímto bych vás všechny požádal
o spolupráci. Pokud chybí označení
vaší ulice, prosím o zaslání této informace, abychom je mohli doplnit.
Během tohoto roku byl zpracován pasport veřejného osvětlení
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(dále VO). Každá lampa dostala
nové označení s QR kódem, kterým
se nechá jednoduše nahlásit porucha
dané lampy. Naskenováním kódu
do chytrého telefonu se tak jednoduše popíše porucha na lampě. Dále
jsou na tomto označení zveřejněna
dvě dvojciferná čísla. Je to takzvaný Záchranný bod. Tato čísla stačí
nahlásit při potřebě příjezdu složek
IZS a systém záchranných složek
navede sanitku, hasiče nebo policii
na zadané ohlášené místo. Díky pasportu VO jsme rovněž získali potřebná data o stavu a hospodárnosti
každé lampy veřejného osvětlení
v Komárově. Tyto podklady odhalily cca 15 světel s vysokou spotřebou
elektrické energie. Ihned jsme zadali

výměnu těchto světel za LED světla,
která mají mnohem menší spotřebu.
Dále jsme provedli revizi spotřeby
el. energie VO a jejího nárůstu při
vánoční výzdobě. Výsledkem bylo,
že máme vcelku úsporné vánoční
osvětlení. Díky fixaci cen do roku
2023 se v letošním roce nebude vynechávat žádné vánoční osvětlení,
ale dojde ke zkrácení času jeho svícení. Svítit bude každý den od 17:00
do 23:00.
Dále mi dovolte pozvat vás
na akce s názvem Komárovský
advent. Tyto akce jsme měli připraveny již minulý rok, ale covid
nám překazil všechny plány. Hlavní myšlenkou bylo a je zpříjemnit
a občerstvením obohatit návštěvu
komárovského osvětleného náměstí
všem návštěvníkům, kteří se k nám
jezdí naladit vánoční atmosférou.
Pro letošní advent jsme také připravili doprovodný program na všechny adventní soboty. První adventní
sobota bude asi nejbohatší díky
velkému adventnímu trhu a následnému rozsvícení vánočního stromu.
Další sobotu proběhne několikaletá
tradiční akce Pochod přes tři pekla
s cílem na náměstí. Letošní Pekla
budou již 26. ročník. Přijďte si zavzpomínat i na jeho první ročníky.
Třetí sobotu zpříjemní občanům
tanečním vystoupením s vánočním
příběhem skupina TANCVIČ. Čtvrtou adventní sobotu bude připraveno vystoupení školního sboru a dále
pak slavnostní vánoční fanfáry v podání p. Františka Svejkovského. Pro
zájemce bude rovněž možné odnést
si domů betlémské světlo.
Datové schránky - Od ledna
příštího roku v České republice
výrazně přibude počet datových

schránek. Povinně je budou muset
mít nově všechny osoby samostatně výdělečně činné, ale také někteří nepodnikatelé. Co přesně datová
schránka obnáší a jaké jsou její
výhody? Jste-li zvyklí používat ke
komunikaci e-mail, pak by vás výrazně neměla překvapit ani datová
schránka. Jedná se v podstatě o obdobu e-mailu s tím rozdílem, že zde
budete mít ověřenu totožnost majitele. Proto může být dokument odeslaný přes datovou schránku stejně
validní jako ten osobně podaný na
úřadě, případně podaný v listinné
formě a vlastnoručně podepsaný.
Datovou schránku si můžete
založit jako běžná či podnikající
fyzická osoba. A klidně zvolte hned
obě varianty. Zřízení další schránky
je zdarma. Jako občan pak můžete
například požádat o výpis z trestního rejstříku, zatímco jako podnikatel budete povinně podávat daňové
přiznání. Datové schránky mohou
samozřejmě využívat i právnické
osoby a řada z nich již tak činí, neboť jim to stanovuje zákon. Zdroj:
https://www.banky.cz/clanky/povinne-zrizovani-datovych-schranek
V případě potřeby se neváhejte
s důvěrou obrátit na náš úřad, kde
vám pracovnice Czech POINT rády
a ochotně pomohou se zřízením
těchto datových schránek a se získáním nutných přístupových údajů.
Na samotný závěr mi dovolte
popřát vám všem krásný adventní
čas, Vánoce plné úsměvů, spokojenosti a milých setkání s rodinou
kolem vánočního stromku. Do nového roku potom hodně štěstí, zdraví a osobních i pracovních úspěchů.
Radim Šíma, místostarosta
Foto: soukromý archiv

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva
městyse Komárov dne 20. 11. 2022 byli zvoleni:
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Ing. Jiří Klekner, Ph.D.
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Mgr. Jiří Veverka
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Kulturní podzim v Komárově

V

pátek 11. 11. se konal v kulturním domě
koncert dechovky pro seniory. Hořovická
osma potěšila své posluchače pěkným vystoupením, za které sklidila nadšený potlesk od
všech přítomných. Mnozí z hostů si s kapelou
během koncertu zazpívali své oblíbené písničky. Všichni přítomní si mohli v ceně vstupenky
vychutnat chlebíček, koláček a kávu nebo čaj.
Na sobotu 12. 11. jsme připravili dvě filmová
představení. Pro děti se promítalo pásmo krátkých filmů s názvem O čertovi a jiné vánoční
pohádky. Myslím, že se promítání dětem moc líbilo, i když některé měly z čerta přece jen trochu
strach. Všechny to ale zvládly skvěle, na konci
představení je čekala malá sladká odměna a teď

už se mohou těšit na příchod Mikuláše a na Ježíška. Večer pak následovalo filmové představení pro dospělé. Nová česká vztahová komedie Za
vším hledej ženu rozesmála všechny přítomné
a určitě jim zpříjemnila sobotní večer.
Děkujeme všem, kteří si udělali čas ve svém
nabitém programu a přišli podpořit svojí návštěvou kulturní dění v Komárově. Moc si toho
vážíme.
Podobný program plánujeme i na příští podzim, takže se už teď můžete těšit. Pro informace o dalších akcích sledujte pravidelně vývěsní
plochy, webové stránky obce a Komárovák.
Monika Kavalírová
Foto: archiv kulturní komise

Poděkování voličům

V

ážení čtenáři,
dovolte mi poděkovat všem voličům, kteří nás podpořili v komunálních volbách 2022. Díky vašim hlasům můžeme dále pracovat na započatých projektech a i nadále zlepšovat Komárov ke spokojenosti našich
občanů i návštěvníků Komárova. Též mi dovolte poděkovat všem kolegyním a kolegům z volebního hnutí PROSTOR 2014. Také díky jejich
usilovné práci se ve volebním období 2018-2022 podařilo uskutečnit řadu
kulturních akcí a připravit studie a projekty ke zvelebení Komárova. Věřím, že se nám společně podaří získávat potřebné dotace a finanční prostředky na krytí našich společných plánů.
Radim Šíma

Gratulace jubilantům

V

›› Kleštěňáci děkují městysi Komárov za opravenou cestu a zároveň žádají uživatele o dodržování pořádku na „odpočívadle“.
Jiřina Koppová, foto: soukromý archiv

www.ikomarov.cz

ážení spoluobčané,
dříve bylo naším dobrým zvykem osobně poblahopřát občanům
Komárova k jejich významnému jubileu. To nám však překazila doba
covidová. Dnes, v již příznivé epidemiologické situaci, chceme tuto tradici obnovit. Nyní máme možnost Vás tímto oslovit, a proto s potěšením
oznamujeme, že od 1. 1. 2023 bude obnovena možná gratulace komárovským občanům k významnému jubileu 75, 80, 85, 90 let a dále pak
každý následující rok.
V případě, že o ni nemáte zájem, kontaktujte úřad na telefonním
čísle 725 342 958 nebo na e-mailové adrese: pelikanova@komarov.cz.
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KNIHOVNA

INFORMUJE
V

ánoce se blíží a mnozí pod
stromečkem objeví i nějakou
tu knížku. Možná ale, že ne každému ji Ježíšek nadělí. Knihovnu
však nevynechá nikdy. Podívejte
se na některé z nových knih, pro
které si můžete do knihovny přijít.

Z NOVÝCH KNIH

PRO DĚTI
›› Víctor Escandell: Záhady
Vítej v knize
záhad a odhal všechna
tajemství pomocí vědeckých poznatků! Zjistíš,
že
většina
zdánlivě neřešitelných otázek kolem tebe má
své logické řešení. Věda nikdy
nebyla zábavnější! Záhady můžeš
řešit sám, s kamarády nebo s celou rodinou. Staň se opravdovým
vědcem! Všímej si detailů, používej mozek a vyřeš všechny záhady.
Věnováno dětem od 8 let a jejich
rodičům, kteří mají chuť přicházet
na kloub záhadám.
BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
›› Robert Bryndza:
Osudné svědectví
Další
případ
z řady detektivních románů
s
vyšetřovatelkou Erikou
Fosterovou.
Tentokrát její
tým řeší brutální vraždu mladé
ženy. Detektiv Erika Fosterová se
během večerní procházky v okolí
svého nového domu v Blackheath
ocitá na místě činu. Brutálně zavražděná žena je Vicky Clarkeová, která měla svůj vlastní podcast
o skutečných zločinech. Poté, co
se Erika připojí k vyšetřování případu, zjistí, že Vicky pracovala na
nové epizodě podcastu o sexuálním predátorovi, který loví mladé
studentky v okolí jižního Londýna.
Jakmile Erika zjistí, že všechny
Vickyiny poznámky a zvukové
nahrávky z jejího bytu v době její
vraždy zmizely, začíná jí být jasné,
že Vicky byla jen krok od odhalení
útočníka.
›› Lars Kepler: Pavouk
Román ze švédské detektivní série s komisařem Joonem Linnou.
Záhadný vrah má devět vyhléd-
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nutých
obětí
a na seznamu se
tentokrát objevuje i samotný
Joona. Před třemi roky dostala
Saga Bauerová
pohlednici s výhrůžným textem
o pistoli s devíti bílými kulkami,
z nichž jedna čeká na Joonu Linnu.
Pohlednici sice tehdy Joonovi ukázala, ale čas plynul a hrozba upadla v zapomnění jako bezvýznamná
provokace. Až doposud. Na starém
hřbitově v Kapellskäru byl nalezen
pytel s téměř rozpuštěným tělem.
Na místě činu zůstala bílá nábojnice. Bestiální pachatel dává policii
možnost zastavit sérii vražd tím, že
rozluští složité hádanky.
›› Lisa Reganová: Mizející dívky
Každý v malém, ospalém americkém městečku Denton hledá sedmnáctiletou Isabelle Colemanovou.
Všechno, co zatím našli, je její
mobilní telefon.
A pak také další
dívka, o které
ani nevěděli, že
ji mají hledat.
Tato
nebohá,
zatím
bezejmenná a tajemná dívka je zcela
otřesená a naprosto vůbec nereaguje na dění a svět kolem sebe.
Všechno, co v tuto chvíli detektiv
Josie Quinnová může použít jako
vodítko, je jméno: Ramona. Josie,
která je právě v té době suspendována, bere pátrání do svých rukou.
Jméno Ramona vede k dalším důkazům, které tyto dvě dívky spojují.
›› Vlastimil Vondruška:
Anděl smrti
Jubilejní třicátý
román s Oldřichem z Chlumu, panošem
Otou a Divišem
zavede čtenáře
opět na Bezděz
a do jeho okolí. Neprostupné
lesy a skalní
strže, které se táhnou od Housky
ke Kokořínu, skrývají mnoho tajemství. Pohanství jako by z této
pochmurné krajiny nikdy neodešlo
a pokud je sem přidělen kněz, je
to vždycky jen za trest. Zpočátku
se jedná o banální záležitost, když
do manské služby nenastoupí Smil

z Tubože. Záhy po něm zmizí další dva manové, jenže nikdo o nich
nechce mluvit. Nepochopitelné
události se však začnou vršit. Jaký
smysl má erb s harpyjí, co se skrývá v Ďáblově tlamě a proč se zjevuje anděl smrti?
›› Pavel Hrdlička: Pouť oběšenců
Příběh z historicko-detektivní série z Prahy na přelomu 14. a 15.
století. Václav od Černého koně
řeší případ oběšenců, jimž někdo
ani po smrti nedopřává klid. Autor
uzavírá svou volnou sérii historických příběhů s detektivní zápletkou románem, jehož hlavním
hrdinou je opět Václav od Černého koně. Tentokrát řeší velmi
zapeklitý případ, neboť u vchodů
staropražských domů se znenadání začínají objevovat nebožtíci,
které někdo sňal ze Šibeničního
vrchu. U kostela svatého Jindřicha se vraždí a podezřelý je i biřic
Vohnout. Ale hlavně: Odváží se
podrychtář obžalovat všemocného
podkomořího Zikmunda Hulera,
králova oblíbence, který si nechává říkat Zikmund z Orlíka?
Další díly ze série naleznete
v knihovně také: Smrt nosí rudé
škorně, Žebrákova pomsta, Komu
to prospívá
›› František Niedl:
Železná rukavice
Ondřej z Rohatce se usadil na hradě Jenčov, který dostal od markraběte Karla za služby, jež mu prokázal při tažení v Itálii. Avšak ne
všichni jsou z takového stavu nadšeni. Co je asi může k tomu bezvýznamnému hrádku přitahovat?
A proč musí kvůli tomu umírat
lidé? Jsou to ložiska železné rudy,
nacházející se na pozemcích náležejících k Jenčovu. A tak se křivoklátský purkrabí Chval z Valdéře
nezastaví před ničím, co by mu
dopomohlo k získání onoho zboží.
Přesvědčí krále Jana Lucemburského, aby darovací listinu jeho
syna markraběte Karla zneplatnil.
Poslechne Karel, jehož vliv a oblíbenost v království neustále stoupá, svého otce?
›› Petra Dvořáková: Zahrada
Hlavní
hrdina se vrací do
domu
svých
prarodičů. Trpí
syndromem vyhoření, pocitem
zklamání a frustrací ze svého
života. Doufá,
že právě zde najde cestu, jak dál
naložit se svým životem. Stará neobývaná vila se zanedbanou zahradou. A jedna velká životní prohra.
Pětatřicetiletý Jaroslav se vrací do
domu svého dětství ve chvíli životního zlomu. Po zpackané církevní

„kariéře“ hodlá začít znova, poprvé sám za sebe. Snad s trochou
naděje, ale především s pocitem
vyhoření a cizoty vůči všemu
a všem. Jediným útočištěm se mu
stává zanedbaná zahrada a práce
v ní. V samotě mezi stromy, keři
a květinami se pokouší vtisknout
svému životu ještě nějaký smysl.
›› Barbara Erskinová:
Spřádači snů
Příběh o ztracené lásce, zradě
a tajemstvích,
která leží pohřbena
pod
nánosy
času
a více než tisíc
let čekají, až je
někdo odhalí. Píše se rok 787 po
Kristu. Z rozlehlých síní dávné
Mercie vládne tvrdou rukou chladný, ctižádostivý a bezohledně výbojný král Offa. Jeho třem dcerám
je souzeno uzavřít sňatky výhodné
pro jejich zemi, ale vášnivé srdce
nejmladší z nich, Eadburh, patří
velšskému princi - muži, kterého si
nikdy nemůže vzít a jehož jí rychle a krutě vezmou. Příběh minulý
i soudobý se odehrávají paralelně:
některé z postav ze současnosti
jako by měly svůj protějšek v dávné minulosti, kam nahlížejí ze začátku 21. století.
›› Kathryn Hughesová:
Poslední slib
Román úspěšné
britské autorky
o síle naděje
a o tajemství
minulosti, skrytém v malém
medailonu.
Tara Richardsová byla ještě dívka, když přišla
o matku. Když Tara po letech dostane dopis od londýnského advokáta, jeho obsah s ní otřese. Někdo
jí zanechal klíč od bezpečnostní
schránky, v níž se skrývá předmět,
který změní vše, co si Tara myslela, že ví. Zavede ji na cestu do Španělska, kde hledá odpovědi, které
ji pronásledují už čtyřicet let. Violet lituje svého rozhodnutí vycestovat do zahraničí bez své čtrnáctileté dcery. Zatímco slunce zapadá
za obzory hor nad starodávnou
španělskou vesnicí, připomíná si,
že to dělá pro jejich budoucnost.
Dnešní noc, 4. června 1978, pro
ně bude začátkem nového života.
Tato noc skutečně změní Violetin
osud, a to tím nejneočekávanějším
způsobem…
›› Anthony Doerr:
Jsou světla, která nevidíme
Psychologický román, v němž se
prolínají osudy dvou hlavních protagonistů, aby se setkaly za dramatických okolností v Saint Malo
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v momentě invaze v roce 1944.
Marie-Laure prožívá s milujícím
otcem spokojené dětství v Paříži.
Když v raném věku oslepne, ještě
netuší, že má před sebou mnohem
obtížnější zkoušky. Němci obsazují Paříž a Marie s otcem jsou nuceni uprchnout a vydat se za nejasnou vidinou bezpečného útočiště.
Je ale možné najít takové místo
v rozbouřené Evropě? Zvláště
když s sebou Mariin otec nese nebezpečné tajemství? V německé
hornické kolonii vyrůstá sirotek
Werner, toužící po jiném osudu,
než jaký mu byl předurčen. Fascinuje jej věda a technika. Jeho přirozený talent a samozřejmost, s níž
je schopen opravit každé rádio, nezůstanou nepovšimnuty. Zajistí mu
místo na elitní vojenské akademii
- stane se z něj specialista na odhalování odbojových aktivit. Werner
se nakonec při pátrání po odbojářích dostává i do Saint Malo. Blíží
se chvíle osudového setkání.
›› Scarlett Wilková:
Až uvidíš moře
Poutavé vyprávění o nelehkých osudech
řeckých uprchlíků mezi námi
v druhé polovině minulého
století. Kniha
vypovídá o historii Řecka, o občanské válce,
která zemi rozdělila, a o minulosti řecké komunity u nás. V roce
1948 přijalo Československo tisíce uprchlíků, kteří za dramatických okolností opustili občanskou
válkou rozdělené Řecko. S první
vlnou emigrantů přichází i desetiletá Sotiria – neumí česky, o svých
rodičích nemá zprávy a neví, co
s ní bude. Roky plynou a na pozadí
jejího osudu se odvíjí rodinná sága
plná tajemství a stesku po rodné
zemi. Uvidí někdy Sotiria řecké
moře? Pokud se do své vlasti skutečně vydá, možná tam najde víc,
než čekala…
›› Britt Bennett: Polovina tebe
Román odehrávající se napříč
druhou polovinou
20. století o dvou
černošských
dvojčatech, jejichž osudy se
časem rozdělí, je
emocionálním příběhem o rodině,
ale též o rasové identitě a lidských
touhách. Vignesova děvčata si
budou jako dvojčata vždycky podobná jako vejce vejci. Avšak potom co vyrostou v malé černošské
komunitě a v šestnácti letech se
rozhodnou pro útěk, se liší nejen
jejich všední životy, ale i všechno

www.ikomarov.cz

ostatní: jejich rodina, společnost,
v níž se pohybují, a dokonce i jejich rasová identita. O mnoho let
později jedna ze sester žije se svou
dcerou ve stejném městečku, z kterého se před lety pokusila uniknout. Ta druhá se usadí ve světě
bílých a její manžel o její minulosti neví zhola nic. Přesto, že sestry
dělí mnoho kilometrů a stejně tolik
lží, jejich osudy zůstávají propletené. Jaký vliv bude mít na příští
generace, když se cesty jejich dcer
protnou?
›› Jan Štifter: Světlo z Pauliny
Tohle je svět, tak
žij! Není na co
čekat – co nechytneš, uteče,
k čemu nepřivoníš, zvadne.
I půvabnou jihočeskou osadu
Paulinu pohltil les, místo komínů
ční k nebi stromy a všude je hrobové ticho. Ze starého světa však
přece jen něco přetrvalo: příběhy,
jména a dávná rozhodnutí, která mají vliv na naši přítomnost.
Pohnuté lidské osudy jsou nejen
cestou, ale i branou do minulosti,
poznáním toho, co bylo a nesmí
zůstat zapomenuto.
Další kniha od autora: Paví hody
›› Eva Dolejšová: Já a moji muži
O vztazích mezi
muži a ženami
toho bylo napsáno již mnoho. I když jsou
základní vzorce
stejné, pro každou ženu je její
příběh s muži
jiný, neopakovatelný, ať už jde
o vztah s otcem, bratrem, milencem, kolegou, či jiným mužem
v jejím vesmíru. Nahlédněte do
světa obyčejné ženy, v jejímž životě se objevují muži, možná podobní těm, které jste potkaly i vy
samy. Třeba zjistíte spolu s ní, že
s muži se prostě nedá vydržet – ale
bez nich taky ne! A hlavně že s humorem a správným úhlem pohledu
ženská zvládne všechno!
›› Jan Hocek: Jižní stezka
Po Severní stezce se Jan Hocek
vydal na jih naší země a dokončil
okruh kolem Česka. Jižní stezka
spolu se Severní stezkou tak tvoří první ucelenou trasu pro pěší
a cyklisty vedoucí kolem České
republiky. Jižní stezka vede napříč
celou zemí mezi nejzápadnějším
a nejvýchodnějším bodem České
republiky, prostupuje nádherné
česko-slovenské pohraničí, vydává se přes jihomoravské vinohrady
a svou pouť končí přechodem Šumavy a Českého lesa.
H. Humlová, knihovnice

Besedy v knihovně pro děti

Z

ačátek školního roku mají děti
úspěšně za sebou. Během listopadu a prosince probíhají v knihovně opět besedy, kdy se děti ze základní školy dozvědí něco nového.
Prozatím, v době psaní článku, mi bylo potěšením přivítat
v knihovně ty nejmenší začínající
čtenáře – žáky prvních a druhých
tříd. Společně jsme si povídali
o knihách. Jak s nimi zacházet, jak
se chovat v knihovně a jak se stát

čtenářem. Nechyběly ani ukázky
z knih. Hádanky, básničky a také
legrační příběhy o dětech. Ty měly
největší úspěch. Nakonec krátké
nahlédnutí do knih, které si mohou
půjčit, sladký bonbónek na cestu
a šupky zpět do školy.
Besedy pro 3., 4., 5. a 7. třídu
nás teprve čekají. Snad i tyto děti
budou odcházet z knihovny spokojené.
Foto: archiv knihovny

Dovolená v komárovské knihovně:

Poslední půjčovní den v roce 2022 je pondělí 19. prosince od
12:00 do 17:30 hodin.
Pak následuje předvánoční dovolená a po Vánocích bude poslední
týden v roce věnován statistice a revizi. Opět se na vás budu těšit
tedy 2. ledna 2023 (opět pondělí).
H. Humlová, knihovnice

Webovky knihovny v novém kabátě

O

d spuštění prvních webových stránek uplynula již řada let. Od
té doby se značně proměnily požadavky uživatelů internetu na
vzhled i funkčnost webových stránek. Aby byl přístup k informacím
uživatelsky přívětivější a vizuálně atraktivnější, připravili jsme pro vás
nové webové stránky naší knihovny. Přepracovaný web je vytvořen
s ohledem na moderní standardy dnešní doby a je plně přístupný z počítačů i mobilních telefonů. Doufám, že se vám stránky budou líbit
a najdete zde vše, co vás v souvislosti s knihovnou zajímá. Za pokrytí
finančních nákladů velice děkujeme Úřadu městyse Komárov.
Stránky naleznete na adrese: www.knihovnakomarov.cz

J

ako každý rok pokládá zima na
zemi mír a klid. Uspěchaný čas
zastavuje a sváteční náladu dýchá na
každého z nás. Jak těžký rok to byl,
to ví každý sám za sebe. Vždy jej ale
obohatí vánoční dětské těšení, rolničky dětského smíchu, úsměvy i pochopení pro známé i neznámé.
Za naši redakci Vám přejeme šťastné Vánoce a pokoj lidem dobré vůle.
A rok 2023? Kéž přinese přes
všechny těžkosti lásku, uspokojení
z práce, krásná setkávání a hlavně mír.
Redakční rada Komárováku
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K

aždoročně školy a všechna školská zařízení zpracovávají výroční zprávy. Výroční zpráva hodnotí vždy uplynulý školní rok a nese souhrn
všech důležitých informací. Jsme rádi, že i touto formou (ostatně komplexní zpráva je umístěna na webových stránkách školy v sekci škola – dokumenty – výroční zprávy) můžeme veřejnosti představit, co všechno se na
naší škole v uplynulém školním roce událo.
V Základní škole T. G. Masaryka v Komárově bylo k 30. 9. 2021 zapsáno v 16 třídách celkem 285 žáků, z toho 127 dívek a 158 chlapců (2
žáci navštěvují ZŠ v Řecku). V prvém až pátém ročníku pracovalo 7 tříd se
141 žáky, z toho 64 dívek, v šestém až devátém ročníku 8 tříd se 144 žáky,
z toho 63 dívek. V červnu 2021 ukončilo základní vzdělávání 39 žáků v 9.
ročníku a 1 žák 5. ročníku byl přijat na víceleté gymnázium (GVH Hořovice). Ve školním roce 2021/2022 byla zřízena 3 oddělení ŠD s celkovým
počtem 90 žáků.

Školský obvod pro ZŠ Komárov tvoří obce Jivina, Chaloupky, Hvozdec, Malá Víska a Osek. ZŠ a MŠ Osek je malotřídní základní škola s prvním až pátým postupným ročníkem. Po ukončení 5. ročníku přecházejí žáci
do ZŠ Komárov. Školu navštěvují rovněž žáci a žákyně z jiných školských
obvodů.
V průběhu školního roku, resp. od měsíce března 2022, přišli do školy
první ukrajinští žáci a žákyně. V období od března do května se do školy
zapsalo 32 žákyň a žáků. Na 1. stupni se vzdělávalo 14 žáků a žákyň, na 2.
stupni pak 18. ZŠ TGM Komárov přijímala v tomto období ukrajinské žáky
i z obvodu hořovických škol, kdy byla naplněna kapacita obou základních
škol. Pro ukrajinské žáky a žákyně byl zpracován plán individualizované výuky (intenzivní výuka českého jazyka) a zabezpečena jejich podpora
prostřednictvím adaptační koordinátorky a vyučujících. K dnešnímu dni do
komárovské školy dochází 47 ukrajinských žákyň a žáků.
Materiálně-technické podmínky školy se postupně vylepšují. Škola má
21 učeben. Z toho 16 učeben je kmenových pro jednotlivé třídy, ve dvou
učebnách na 1. stupni je oddělení školní družiny, jedna kmenová učebna na
1. stupni slouží pro oddělení školní družiny. Tato učebna byla v dopoledních hodinách využívána k výuce ukrajinských žáků 1. stupně (pro výuku
českého jazyka). Na 2. stupni jsou 4 odborné učebny (učebna výpočetní
techniky, učebna přírodních věd, učebna hudební výchovy a chemická laboratoř). Zbývající učebny jsou využívány pro běžnou výuku.
Škola je vybavena 11 dotykovými interaktivními tabulemi, z toho šest
je v učebnách na 1. stupni a dalších pět je v učebnách na 2. stupni. Ve dvou
třídách je využívána tabule s LCD displejem, 1 LCD displej je mobilní.
Všechny displeje a interaktivní tabule jsou propojeny na síť, u všech lze
využít případně i připojení wifi. Šest učeben na 1. stupni a 8 učeben na 2.
stupni je vybaveno napevno zabudovanými dataprojektory. V modernizované učebně výpočetní techniky je 25 počítačů žákovských a 1 učitelský
(všechny s připojením na internet). Dále je učebna vybavena jednou barevnou multifunkční tiskárnou a dvěma 3D tiskárnami. Celá škola je pokryta
sítí Wi-Fi. V dostatečné míře bylo modernizováno i vybavení pro vyučující (25 ks notebooků, mobilní telefony, velkokapacitní kopírky a tiskárny).
Škola využívá vlastní školní dílnu, tělocvičnu a žákovskou knihovnu.
Od začátku školního roku slouží škole ke zkvalitnění tělesné výchovy
a k zabezpečení činnosti školní družiny a sportovních volnočasových aktivit nové víceúčelové hřiště. Hřiště o rozměrech 40 x 22 m je vybudováno
na jihozápadní straně areálu školy, součástí je ohrazení a ochranné sítě,
k dispozici jsou kryté střídačky. Sportovní mobiliář (sloupky pro sítě, malé
branky a další) je uložen v přístřešku u školní budovy.
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Nově bylo zbudováno ve všech podlažích sociální zařízení pro žáky.
Rekonstrukce školy tak postupuje podle představeného záměru, kterým se
v březnu 2020 zabývalo jednání zastupitelstva městyse. Zde byl představen
záměr projektu komplexní rekonstrukce školy. Na realizaci všech těchto
aktivit škola postupuje ve shodě se svým zřizovatelem, kterým je městys
Komárov. Představitelům městyse se sluší a patří poděkovat. Poděkovat za
podporu školy a nemalé úsilí, které je potřeba k zabezpečení jednotlivých
aktivit vynaložit.
Ve shodě s výše uvedeným záměrem byla připravena a představena
„studie sportovní haly“, která by měla v následných letech nahradit současnou tělocvičnu. Součástí plánu je rovněž rozšíření stávající školní kuchyně
a úprava jídelny (zajištění dvou jídel). I v tomto školním roce došlo ve
shodě se zřizovatelem k rozšiřování a zkvalitňování prostorového a materiálního zázemí školy.
Od začátku roku 2018 pracuje při škole Spolek rodičů a přátel ZŠ T. G.
Masaryka Komárov. Spolek se aktivně podílí na organizaci školních akcí
a finanční podpoře vybraných aktivit (sportovní turnaje, Den jazyků, Zahradní slavnost apod.). V letošním školním roce došlo po období epidemiologických omezení k postupnému obnovení a posílení spolupráce. Spolek
se tak podílel na přípravě a organizaci Zahradní slavnosti a slavnostním zakončení školní docházky žáků a žákyň devátých ročníků. Finančně podpořil odměnění úspěšných žáků všech ročníků školy na konci školního roku.
Bližší informace o spolku najdete na jiném místě Komárováku.
Ve školním roce 2021–2022 pracovalo ve škole 47 zaměstnanců. Z toho
bylo 21 učitelů, 3 vychovatelky školní družiny, 11 asistentek pedagoga, 6
správních zaměstnanců a 6 zaměstnanců školní jídelny. Všichni se snaží
vytvořit žákyním a žákům odpovídající prostředí nejen pro výuku, ale i pro
naplňování jejich volného času, kdy škola organizuje nebo se podílí na organizaci kroužků, celodenních aktivit ve dnech volna, příměstských táborů
o vedlejších i hlavních prázdninách. Kromě toho škola realizuje pro potřebné
žáky doučování, individuální konzultace s žáky i jejich zákonnými zástupci.
Zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023 se konal
12. 4. 2022. Celkem bylo do prvního ročníku přijato 36 žáků a žákyň. Dva
zákonní zástupci žáků požádali o odklad povinné školní docházky. Dodatečný zápis ukrajinských žáků a žákyň se konal ve dnech 14. a 21. 6. 2022.
Celkem byly přijaty 3 žádosti. Všichni zájemci byli přijati. Jeden z nich
k výuce nenastoupil, a to z důvodu odjezdu na Ukrajinu. V prvním týdnu
měsíce září byli do prvního ročníku přijati dodatečně další 4 žáci. Celkem
od 1. 9. 2022 v prvním ročníku pracuje 43 žáků. Tito jsou rozděleni do 2
tříd. 1. A navštěvuje 23 žáků (14 chlapců a 9 dívek), do 1. B dochází 20
žáků (11 chlapců a 9 dívek).
Oproti nově příchozím jsou i žákyně a žáci, kteří ze školy odcházejí.
Základní vzdělání ukončilo v 9. ročníku ve školním roce 2021–2022 40
žáků. Máme radost, že většina se bez větších problémů dostala ke studiu
nebo učebnímu oboru hned v prvním kole přijímacího řízení.

Pozn.: 1 žákyně z 9. ročníku ze zdravotních důvodů přihlášku na SŠ nepodala a bylo jí umožněno navštěvovat 9. ročník za účelem získání základního
vzdělání.
Na tomto místě představení o práci školy zatím ukončíme. S ohledem
na omezenou prostorovou kapacitu Komárováku jsme rozdělili naše představení do dvou částí.
Ve druhém díle bychom ukázali další aktivity, které škola pořádá a organizuje, zveřejníme rovněž i náklady na komplexní činnost školy, sdělíme,
na čem právě usilovně pracujeme, v neposlední řadě přidáme informace
o vybraných akcích z počátku nového školního roku.
Jiří Veverka, ředitel ZŠ Komárov, Foto: archiv ZŠ Komárov
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Zpráva o činnosti a hospodaření Spolku rodičů a přátel Základní školy
T. G. Masaryka Komárov, z. s. („SRPŠ“) ve školním roce 2021/2022

S

polek rodičů a přátel Základní
školy T. G. Masaryka Komárov,
z.s. je dlouholetým partnerem ZŠ
Komárov, který podporuje různorodé studijní, sportovní a zájmové
aktivity žáků a v rámci své činnosti
rovněž shromažďuje od rodičů žáků
příspěvky na činnost SRPŠ. Tyto
finanční prostředky pak dále využívá pro žáky při akcích konaných
školou.
Po dvou letech, kdy činnost školy
byla omezena pandemií koronaviru,
se v uplynulém školním roce mohla
škola znovu vrátit k tradičním akcím
věnovaným dětem, a proto nám dovolte seznámit Vás krátce s tím, na
co byly ve školním roce 2021/2022
využity finanční prostředky získané
z příspěvků na činnost SRPŠ.
Ti z Vás, kteří se o činnost SRPŠ
zajímají, jistě vědí, že dlouhodobě
podporujeme zahradnický kroužek,
který se stará například o květinovou výzdobu na přemostění před
školou.

V uplynulém školním roce zahradníci vytvořili na zahradě školy
pocitový chodník, který si mohly
nejen děti, ale i rodiče a ostatní
návštěvníci vyzkoušet například
při zahradní slavnosti školy, která
se konala na konci školního roku.
Jako každý rok SRPŠ přispěl na
mikulášskou nadílku pro děti, vánoční výzdobu školy a dále na
odměny pro budoucí prvňáčky přicházející k zápisu. Velice oceňujeme, že škola pro děti pořádá různé
sportovní soutěže a v tomto směru
je pro nás samozřejmostí podílet se
na financování odměn. Abychom
byli konkrétní, v uplynulém školním roce se jednalo například o turnaj ve volejbale, fotbale, vybíjené,
skoku vysokém. Mezi další finančně podpořené akce a aktivity školy
patří sběr kůry a bylin, Den země,
či kurz plavání 2. a 3. ročníků, který jsme podpořili příspěvkem na
dopravu. Novinkou v uplynulém
školním roce bylo udílení vyzna-

menání úspěšným žákům školy,
kteří obdrželi poukázky do Sportisima zakoupené z finančních prostředků SRPŠ.
Představou vedení školy ani
našeho spolku není pouhé pasivní
využívání příspěvků SRPŠ potažmo
rodičů. Vizí je, aby spolek i rodiče
samotní byli součástí školního dění,
a to nejen prostřednictvím (formálních) třídních schůzek, ale i neformálních setkání. Proto také škola
za podpory SRPŠ již tradičně na
konci školního roku pořádá zahradní slavnost, která se i v uplynulém
školním roce velmi vydařila. SRPŠ
v rámci této akce přispěl žákům na
nákup polotovarů, surovin a materiálů na výrobky, které jste zde mohli
zakoupit a svým nákupem ocenit
práci dětí a jejich učitelů. Výtěžek
ze zahradní slavnosti, který dosáhl
částky 43 600 Kč, je určen na činnost SRPŠ. Tyto finanční prostředky, stejně jako příspěvky na činnost
SRPŠ, budou v následujícím období

použity k financování činnosti spolku, tedy zejména k podpoře studijní,
sportovní a zájmové aktivity žáků.
Na závěr bychom Vás rádi informovali o tom, že ve školním roce
2021/2022 došlo k částečné obměně
členské základny SRPŠ. Nově se
členy spolku staly Barbora Mikulová, Alena Hlavatá, Petra Šilhavá,
Marcela Prokopová a Jitka Havlíková, které doplnily stávající členy,
jimiž jsou Klára Faiferová, Simona
Kašparová a Pavla Hejnalová. Svoji
činnost ve spolku ukončila dlouholetá členka Pavlína Řepíková, která
byla rovněž předsedkyní spolku.
Novou předsedkyní SRPŠ byla
zvolena Barbora Mikulová. Pavlíně tímto děkujeme za její obětavou
a nezištnou práci a ujišťujeme nejen
ji, ale i vedení školy, rodiče, ale především žáky samotné, že spolupráce
spolku se školou bude i nadále pokračovat minimálně v tom rozsahu,
jako tomu bylo doposud.
členové SRPŠ

Zpráva o opravě střešního pláště lodě
na kostele Narození Panny Marie v Mrtníku
V roce 2021 byla odbornou
firmou ohledána a částečně opravena střecha kostela Narození
Panny Marie v Mrtníku, kde
bylo zjištěno rozsáhlé poškození
některých částí střechy, které se
nepodařilo opravit v předcházejících letech. Destrukce některých částí střechy byla hrozivá
- viz přiložené fotografie. Tento
stav zástupce Římskokatolické
farnosti Hořovice vedl k podání
žádosti o příspěvek s tím, že při
přípravných jednáních zástupci
památkové péče vyjádřili podporu při podání žádosti.
V lednu 2022 farnost objednala a uhradila výrobu střešního šindele (160 balíků rovného
v hodnotě 222 720 Kč a 55 balíků
zkoseného v hodnotě 73 205,–
Kč) a dá se říci, že jsme měli
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velké štěstí v tom, že se podařilo zajistit potřebné množství na
plánované opravy v roce 2022.
Vzhledem k tomu, že je na střeše lodi kostela dřevěný šindel
položen ve dvou vrstvách, které nejsou vzájemně propojeny,
bylo možno vyměňovat místy jen
vrchní vrstvu šindelové krytiny.
Na nejvíce poškozených místech bylo se šindelem vyměněno
i střešní laťování.
Před letními prázdninami byl
všechen dřevěný šindel dovezen
a uložen na půdu kostela a práce
na opravě mohly být zahájeny.
Farnost do poslední chvíle nevěděla, jestli bude příspěvek z fondu na opravy kulturních památek
poskytnut, a tak se rozhodla prostřednictvím pana administrátora
požádat zastupitelstva přilehlých
obcí Hvozdec, Chaloupky, Malá
Víska, Osek a městyse Komárova o finanční příspěvek, při kterém se vybralo neuvěřitelných
230 000 Kč.
Práce v roce 2022 byly ukončeny v polovině října, ale to už
klimatické podmínky nedovolovaly na střešním plášti provést
závěrečné nátěry šindele a okapové soustavy. Z těchto důvodů

farnost v letošním roce nakoupila
nátěrové hmoty v hodnotě cca
40 000,– Kč, které budou použity
pro natěračské práce v roce 2023
s tím, že po dohodě se zástupci
památkové péče tyto práce proběhnou do konce května 2023.
Tímto Římskokatolická farnost Hořovice velice děkuje
všem, kteří se podíleli na záchraně naší kulturní památky, kostela
Narození Panny Marie v Mrtníku.
S úctou a přáním všeho dobra
lidem dobré vůle
Mgr. Stefan Michal Wojdyla,
administrátor farnosti Hořovice
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Zpráva z muzea 2022

P

ro letošní sezónu 2022 bylo
naše muzeum jako vždy pečlivě uklizeno, opraveny byly některé nosné prvky polic a také zabezpečen pravidelný úklid během
provozu a nutná hygienická opatření. Otevření muzea proběhlo
1. května 2022.
Po ukončení oslav 120. výročí založení T. J. Sokol Komárov
v sokolovně, byla k 16. 5. instalována výstava fotografií k jeho
historii v muzeu. Těšila se zájmu
a obdivu zejména potomků vyfotografovaných předků, ale také
i jich samotných z doby dětství,
a při účasti na různých tělovýchovných akcích. Připomněla také
významné a obětavé členy T. J.,
kteří se podíleli a podílejí na její
pestré činnosti. Autorkou výstavy
byla paní Olga Kleknerová.
Trvale oblíbenou u návštěvníků je rovněž výstava minerálů
z Podbrdska od p. Tomáška a p.

Janouše, a také, zejména u dětí,
možnost zakoupení různobarevných kamínků pro štěstí.
Naše muzeum se těšilo z návštěv II. A, B, a V. třídy ZŠ Komárov a II. tř. ZŠ Zaječov. Patří jim
pochvala za zvídavost a kázeň.
Potěšením pro nás byly i hromadné zájezdové návštěvy, či turisté putující Podbrdskem. Vždy
vyjadřovali obdiv nad umem

8

našich předků, celkovým uspořádáním sbírek, i nad jednotlivými
unikátními exponáty.
Byla navázána spolupráce
s Podbrdským muzeem v Rožmitálu pod Třemšínem, kterému byl
do jejich expozice řemesel zapůjčen vzorník cvočků.
Zájem o spolupráci vyjádřily
také VLS ČR, které připravují expozice v nově budovaném Domě
přírody Brd v zámečku Tři Trubky. Nová informační expozice
bude pojednávat o historii a přírodních krásách brdského kraje.
K části pojednávající o dolování
rud na Jedové (Dědově) hoře budou komárovským muzeem zapůjčeny staré fotografie hornických
slavností a exponát hornického
želízka.
Hitem zájmu prodeje knih
a upomínkových předmětů byla
letos kniha M. Rubeše „Valdek“,
podrobně mapující bohatou histo-

rii a dávnou vizuální podobu tohoto nám blízkého hradu. Muzeum
navštívili i členové spolku „Valdek“ starající se o úklid prostorů
okolo hradu, jeho údržbu a propagaci, s cílem posunout snahy
o jeho záchranu.
Při letošní návštěvě našeho
muzea umělecké litiny a výstavy fotografií ke 120. výročí T. J.
SOKOL Komárov si mohli ná-

vštěvníci odnést také inspiraci
k zajímavým výletům na Brdy
a Podbrdsko. I pro novou sezonu
máme k dispozici průvodcovské
letáčky, mapky, a jako odměnu za
návštěvu lze získat i návštěvnickou knížku s možnými slevami na
vstupné do našeho, i dalších muzeí
a památek na Podbrdsku. Vážení
občané, stále se těšíme na vaši návštěvu a přejeme hezké zážitky při
objevování přírodních krás a zajímavé historie našeho kraje. Věřte,
že i při opakovaných návštěvách
lze vždy najít něco nového.
Členové muzejní komise
OÚ Komárov
Foto: archiv muzea
a soukromý archiv

Adventní zamyšlení

Drazí přátelé,
jsme na začátku adventu, tedy doby, kdy se připravujeme vnitřně na Vánoce. Termín advent pochází z latiny a znamená příchod, tedy období, kdy se
připravujeme na oslavu a připomínku příchodu Ježíše na zem. Pro věřící jde
o přípravu duchovní, tedy o možnost zastavit se v chvatu a shonu dní. Podívat
se za sebe, co vše jsme udělali dobře a kde jsme chybovali. Ono zastavení však
má směřovat náš pohled do budoucnosti, na radost vánočních svátků, radost
z toho, že na svět byl poslán někdo, kdo nás zachránil, spasil. Dostali jsme,
jak věříme, od Boha obrovský dar, jeho syna Ježíše Krista. A tak jako připomínku této událostí čteme evangelia o narození malého Ježíše v Betlémě, stavíme jesličky, strojíme stromečky
a sháníme dárky. V adventní době
tedy zatím nezpíváme koledy, na
ty se teprve těšíme, zvláště na tu
plnou radosti: Narodil se Kristus Pán, veselme se… Abychom
trochu napodobovali dar Boha,
vzájemně se obdarováváme pro
radost dárky. Především ale mají
být, podobně jako to, že Bůh daroval svého Syna lidem, svědectvím a důkazem vzájemné lásky mezi dárcem a obdarovaným. V tom spočívá ta
pravá radost, že na nás někdo myslí, že nás má rád. Až tedy budeme klopotně
shánět dárky, možná i na poslední chvíli, měli bychom si připomenout, že hodnota dárku nespočívá v jeho finanční ceně. Jestli si někdo dá práci s tím, aby
opatřil to, co druhého potěší, pak to může být i maličkost, která způsobí skutečnou radost. Často máme dojem, že musíme darovat co nejvíc, co nejdražší
dárek. Vždyť dar našeho času, našeho přátelství a lásky k těm druhým je darem
největším, nezaplatitelným. Přál bych tedy nám všem, abychom pod stromeček
balili dárky lásky, porozumění, lidskosti, tolik potřebné v této rozbouřené době.
Radostný advent a požehnané vánoční svátky Vám přeje a na cestu rokem
2023 žehná Stefan Wojdyla, kněz
ADVENTNÍ NEDĚLE – MŠE SVATÉ:
16.00 (sobota) Hostomice, 8.30 Lochovice, 10.00 Hořovice, 11.30 Mrtník,
15.00 Praskolesy
Roráty – pondělí a středa v 6.00 kaple Loreta
sobota 24. 12. , Vigilie Narození Páně – mše svaté: 14.00 Praskolesy, 16.00
Hostomice, 22.00 Mrtník, 24.00 Hořovice, kostel sv. Jiljí
neděle 25. 12. , Slavnost Narození Páně – mše svaté: 8.30 Lochovice, 10.00
Hořovice, kostel sv. Jiljí, 11.30 Mrtník, 15.00 Praskolesy, 17.00 Hostomice
pondělí 26. 12. , sv. Štěpána – mše svaté: 8.30 Lochovice, 10.00 Hořovice,
kostel Nejsv. Trojice, 11.30 Mrtník
sobota 31. 12. , poděkování za uplynulý rok, mše svaté: 10.00 Hořovice, kostel
sv. Jiljí, 16.00 Hostomice
neděle 1. 1. , Slavnost Matky Boží, Panny Marie - Nový rok – mše svaté: 8.30
Lochovice, 10.00 Hořovice, kostel sv. Jiljí, 11.30 Mrtník, 15.00 Praskolesy
Návštěva betléma: pondělí 25. 12. od 14.00 do 17.00 Hořovice, kostel sv. Jiljí,
kostel sv. Trojice.
Foto: soukromý archiv
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K zamyšlení a předvánočnímu vzpomínání roku 2022
V

ážení spoluobčané!
Blíží se poslední týdny roku 2022.
Bývá zvykem, že si vzájemně blahopřejeme nejen v rodinách a chystáme
dárky pro potěšení blízkých. Že si
dáváme předsevzetí do nového roku,
která bychom chtěli splnit, a doufáme v lepší život v plném a pevném
zdraví. Tento čas vyplňují také zvyky,
které jsme zdědili po předcích. Mnohé však byly již zapomenuty, neboť
během roků a staletí se velmi změnil
způsob života. A tak zmizely nejen
zvyky a mnohé pověry. V zapomenutí
upadla minulost, vypravěči pohádek
a pověstí při setkávání o idylických
černých hodinkách. Zmizel kroj a rázovité taneční veselí při rodinných
a společenských akcích. Dalo by se
říci, že kdysi posvátný klid našeho
podbrdského venkova už je definitivně minulostí, i když z jeho prostých
chalup během let také odcházely řady
obyvatel vstříc utrpení a bojům proti
nepříteli. Ale vždy se stále věřilo, že
bude líp, a zejména, že předvánoční,
vánoční čas i nový rok, budou dny
klidu, setkávání, veselé mysli a lásky.
Vraťme se tedy trochu do minulosti.

V předvečer 6. prosince naděluje
Mikuláš. Toho večera si téměř všude
děti dávaly za okno punčochy, aby jim
Mikuláš něco nadělil. Ti, co zlobili,
dostali metlu a do punčochy brambory a uhlí. Ti hodní cukroví a nějakou
dobrůtku. Tu a tam, zejména v kruhu
rodinném a přátelském, chodíval po
domech Mikuláš s andělem a čertem.
Než nadělil dárek, zkoušel děti z něčeho co uměly a naučily se ve škole.
Hodné pochválil, zlobivé pokáral, ale
vždy je nabádal ke konání dobra a poctivosti. Dospělejší mládež pořádala
potom v nejbližší sobotu nebo neděli
mikulášský večer, či mikulášskou
zábavu. Na programu bývala různá
zpěvná i čistě hudební čísla a na jejich
konci se po Mikulášově žertovném
proslovu rozdávaly dárky.
V předvečer 13. prosince, ale jen
někde, chodívala Lucie (Lucka). Podle pranostiky, že:„Lucie noci upije,“
brousívala nůž o hrnek a volala:„Kapku krve!“. Někde do něj také dostala
dárek jako koledu. Ve Hvozdci byla
vždy v bílém plášti. Tam, kde nechodila Lucka a měli svobodnou dceru,
dávali toho dne ráno pozor, jestli zakokrhal jako první kohout. To se dívka do roka vdá. Ozve-li se ale slepice,
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bohužel někdo z příbuzenstva do roka
zemře.
Nejveselejšími a skutečně rodinnými svátky v našem kraji bývaly
Vánoce, Ježíšek. Každý člen rodiny se snažil, pokud mu to povolání
a další povinnosti dovolily, aby byl
na Štědrý den doma s rodinou. Starší
děti obvykle v rohu světnice postavily

dřevěný nebo papírový betlém, konaly se přípravy na slavnostní večeři
a pekly se vánočky. Štědrovečerní
hostina obsahovala většinou jikrovou,
zapraženou nebo hrachovou polévku.
Po ní se podávala čočka nebo hrách
a různě upravené ryby. Někde kuba.
Závin a vdolečky se švestkami sypané
tvarohem bývaly závěrečnými dobrůtkami. Potom přišla nadílka. Pro děti
jako překvapení osvícený stromeček,
a všichni dospělí i sourozenci se radovali z údivu a rozzářených očí malých.
Dávali si vzájemně dárečky a těšili se
z nich.

Během večera každý dům navštívil pastýř, který vždy zatroubil pastýřskou melodii a popřál vše nejlepší.
V Cerhovicích pan Bárta a v Komárově to kdysi bývali pan Vokurka a pan
Kůtek. Během večera se také loupala
jablka a slupky se házely přes hlavu,
zda se z nich nevytvoří počáteční písmeno nebo i celé jméno nastávajícího
manžela. Házelo se pantoflem, třáslo
bezem, lilo se olovo, pouštěly se po
vodě skořápky z ořechů se svíčkami.

Rodina si vyprávěla a vzpomínala na
nepřítomné, na různé, i dávné události. Někde muži odešli do hospody, ale
po občerstvení potom všichni společně s rodinou odcházeli do kostela na
půlnoční. To se vždy na sváteční mši
rozezněla klenba chrámů emotivně
zpívanými chorály a koledami.

Dalším štědrovečerním zvykem
bylo, že když přišli na návštěvu
kamarádi, čekalo se, kdo to bude.
Přišel-li chlapec, narodí se hoch, či
v chlévě přírůstek mužského rodu,
nebo naopak děvče, potom budou
přírůstky ženského rodu. Byla-li na
Štědrý den obloha plná hvězd, ponesou hodně slepice. Jim také dávaly hospodyně mák, aby snesly tolik
vajec, kolik ho sezobou. S dobytkem
se hospodáři podělili o vánočku nebo
mu podstrojovali roztlučené osolené
kosti s otrubami, aby dával hojný
užitek. Také připichovali kousek
chleba a kousek housky na nůž, který potom zabodli do trámu. Byl-li na
Boží hod po vytažení rezavý, bude
pohroma na obilí, byl-li čistý, bude
úroda bohatá. V Srbsku u Berouna
dávali hospodáři o tomto svátku do
tří truhlíků ječmen. Do prvního jej
nasypali a trochu zavlažili v 8 hodin
ráno, do druhého v 10 hodin a do
třetího ve 12. Na Tři krále prohlíželi,
ve kterém zrní lépe vyklíčilo, a podle
toho potom zvolili setbu. Ranou, prostřední a pozdní.

Na třetí svátek vánoční, na Štěpána, se chodilo koledovat. Děti a mládež říkaly i dnes ještě známé koledy.
„Koleda, koleda Štěpáne, co to neseš
ve džbáně? Nesu nesu koledu, upad
jsem s ní na ledu. Psi se na mě sběhli,
koledu mi snědli. A ten malý nejvíc,

potrhal mi střevíc. Co mám smutný
dělati, musím jinou žebrati.“
Nebo: „Dej Bůh štěstí tomu domu,
my zpíváme Pánu Bohu, malému
děťátku, Kristu Jezulátku. On rozdává chléb, žemličky. Za naše zpívání
i koledování dej nám Pán Bůh požehnání.“
A také: „Koleda koleda míšku,
dejte po oříšku. Nedáte-li po oříšku,
udělám vám dírku do kožíšku.“
Za koledování potom dostávaly
peníze, kus vánočky, jablka a ořechy.
Poslední den v roce, 31. prosinec
Silvestr, býval oslavován veselím. Ve
všech obcích našeho kraje se konaly
zábavy, ve větších i dvě, či více. Také
bývalo zvykem, že v tento den pivovary dodávaly do hospod pivo zdarma
a hostinský jej také zdarma čepoval
svým hostům.
Na silvestrovských zábavách se
zpívaly rozmanité veselé a žertovné kuplety a vrcholem potom byla
půlnoční scénka, při níž se Starý rok
loučil a Nový rok přál a sliboval všem
všecko dobré. Po zaznění hodin, které
odbily půlnoc, nebo po jejím oznámení a odpočítávání, všichni přítomní
lidé povstali, podávali si ruce, navzájem si přáli všechno nejlepší v novém
roce a připíjeli na zdraví a novou krev.
I druhý den na Nový rok se občané
zdravili: Vše nejlepší v novém roce!

Proto i my, členové komárovské
muzejní komise, přejeme do nového roku 2023 všem občanům našeho městyse jen to nejlepší. Hlavně
pevné zdraví, klid, pohodu a hezké
žití v našem KOMÁROVĚ.
Těšíme se rovněž v nové sezoně
na návštěvy našeho muzea, jehož exponáty jsou obdivovány nejen českými návštěvníky, ale i z ciziny. Proto si
važme umu našich předků, kteří tak
velkou měrou přispěli do historie celého našeho podbrdského kraje.
Za muzejní komisi L. Hošková
Zdroj: Monografie Berounska a Hořovicka (I- 1929).
Foto: soukromý archiv pohledů J. Lady,
(Odeon, nakl. Apolo Pardubice), archiv
muzejní komise

9

Honza si splnil svůj velký sen…

M

ožná si čtenáři Komárováku vzpomenou, že v jednom z minulých
čísel jsme informovali o úspěchu našeho mladého modeláře,
Honzy Hrácha. Kluk, který nedávno opustil lavice naší školy, se stal
mistrem České republiky v plastikovém modelářství. Vítězstvím na domácím mistrovství si vybojoval možnost reprezentovat naši republiku
na prestižní světové soutěži, která se koná ve Velké Británii.
Ve veliké konkurenci modelářů z celého světa se Honza v Británii neztratil. Nejen že se neztratil, ale zazářil. Ve své kategorii
získal za své modely 1x zlatou, 1x stříbrnou a 1x bronzovou medaili.
Komárovský kluk se tak stal mistrem světa!
Vzorně reprezentoval nejen Českou republiku, ale i Komárov
a komárovský kroužek plastikových modelářů, který zabezpečuje
ve spolupráci se Střediskem volného času Domeček Hořovice komárovská základní škola. Honzo, díky za perfektní reprezentaci našeho
městyse i České republiky.
K poděkování připojujeme samozřejmě i velikou gratulaci.
Jiří Veverka, Foto: soukromý archív

Honza Hrách – úspěch na mistrovství světa
v modelářství Scale ModelWorld 2022

H

onza vyšel letos základní
školu v Komárově, studuje
obor nástrojař v Tlustici a v půlce listopadu získal zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili v Londýně. Tak velký úspěch nečekal.
Jak se Ti v Londýně líbilo?
V Londýně to bylo velice hezké. V sobotu a v neděli probíhala
soutěž, v pondělí jsme si prohlíželi
památky, které se mi moc líbily –

Big Ben, Tower Bridge i křižník
Belfast z 2. světové války, kde
mě překvapily a zaujaly zubní
a jiné ordinace, kuchyně, umývárny apod., bylo to vše hodně
zajímavé. Navštívili jsme letecké
muzeum v Duxfordu (Pozn. redakce: největší letecké muzeum
v Evropě a jedna ze základen našich stíhacích perutí za 2. světové
války), kde jsem si natočil startování a vzlet dvoumístného Supermarine Spitfire, což se mi moc
líbilo a získal jsem tím inspiraci
i od letadel v reálné velikosti. To
jsou ohromné „modely“, které se
mi fakt líbí. Například americká
stíhačka Blackbird, která měla za
úkol objevit jaderné hlavice v Sovětském svazu. To se mi moc líbilo. Náramně jsem si to tam užil.
Jaká byla Tvoje cesta k velkému
úspěchu?
Nejdříve jsem si rád hrál s Legem. Ve třetí třídě mě zaujal plakát
na nábor do kroužku plastikového
modelářství, tak jsem se tam šel
podívat a začalo mě to hodně bavit. Koupil jsem si nějaké stavebnice na začátek, s panem Veverkou
a Martinem Chramosilem jsme
si o tom často povídali a já začal
sestavovat jednoduché modely.
Pan Veverka mě vzal na soutěž do
Sedlčan – Krajský přebor v modelářství. Tam jsem získal první místo
a mohl jsem postoupit na mistrovství ČR, to bylo v r. 2019. Nakonec
jsem nejel, protože jsem si ještě
nebyl jistý. Ale potom jsme s tátou
začali objíždět různé soutěže (Pra-
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ha, České Budějovice) a tam jsme
zjistili, že se zúčastnit můžu, že
na to mám. Zkusili jsme kupovat
lepší modely. Zjistil jsem, že mě to
baví čím dál víc. Dřív jsem stavěl
jenom tady ve škole, ale pak jsem
si to chtěl zkusit i doma. Koupil
jsem si pár modelů, barvy a první
lepší nářadí, a bylo to ono. Letos
jsem vyhrál v kategorii aut 1. místo na mistrovství České republiky
v modelářství, a postoupil jsem na
mistrovství světa.
Pověz nám, prosím, o soutěži nějaké podrobnosti.
Na modelářské mezinárodní soutěži (mistrovství světa) Scale ModelWorld 2022 v plastikovém modelářství se sešlo kolem 1500 modelů
z celého světa. Každý stát tam měl
svůj stánek, kde byly na stolech vy-

staveny modely. Soutěže se zúčastnilo celkem 37 českých modelářů,
někteří jenom jako doprovod. V juniorských kategoriích bylo deset účastníků. Vybrali jsme si kategorie auta,
technika, letadla. Česká republika
v nich obsadila všechna první a druhá místa, na třetí místo se už dostali
i nějací Angličané, ale většinu medailí jsme brali my. Společně se seniory
jsme získali celkem 13 zlatých, 20
stříbrných a zbytek bronzové a pak
řadu oceněných modelů. *
První místo jsem získal za Pagani Huyaru, druhé místo za Nissan
Skyline, se kterým jsem předtím
vyhrál MČR, a bronzovou medaili
za ruský kamion Sa-2. Další zvláštní ocenění bylo za americké letadlo
P-51D Mustang se vším vnitřním
vybavením (jen motor jsem skládal
týden, hodně práce mi daly i další

www.ikomarov.cz

detaily) a pak jsem tam měl ještě
jeden tank PZ 3, který také získal
ocenění. Do Londýna jsme jeli
autobusem, každý modelář měl
svoji krabici. Na soutěž jsem vezl
9 modelů. S tátou jsme vymysleli,
jak modely zabezpečit před poškozením. Na dno krabic jsme dali polystyren a pod kolečka molitanové
pásky. Všechny modely naši výpravu přežily.
Jak dlouho Ti trvá stavba modelu, jaké je cenové rozmezí
modelů a jaké dispozice by měl
mít ten, kdo by se chtěl stát modelářem?
Modelařině se věnuji minimálně tři hodiny denně. Sestave-

ní celého modelu trvá přibližně
týden, závisí to samozřejmě také
na jeho složitosti. Cenové rozpětí
stavebnic je od 100,– Kč, ale jsou
i modely za 20 tis. Kč. Ty mohou
být statické nebo dynamické s různými zvukovými, světelnými nebo
kouřovými efekty, kde už jsou
ceny daleko vyšší. Navíc je možné
dokupovat i různé detaily (nebo se
také dají svépomocí vyrobit). Především to chce mít kvalitní zrak,
pevnou ruku a trpělivost.
Jaké jsou Tvé plány do budoucna?
Doposud jsem stavěl modely
statické, teď se chystám na zmenšeniny nákladních aut se svítícími
rámy, na což se velice těším. Do
budoucna bych chtěl zkusit také

dynamické modely aut a letadel na
dálkové ovládání. I nadále chci docházet do kroužku modelářství na
ZŠ v Komárově.
Vím, že je to především Tvůj
úspěch, ale určitě máš kolem sebe
lidi, kterým bys rád poděkoval.
Chtěl bych touto cestou poděkovat svým rodičům za zázemí
a podporu, panu Veverkovi, který
mě toho hodně naučil, a také svým
přátelům Martinu Chramosilovi
a Janu Merhautovi, se kterými hod-

ně spolupracuji a od kterých jsem
se toho také hodně naučil.
-xDěkuji za rozhovor, ať Ti modelářství i nadále přináší radost
a nové objevy.
Markéta Křížová
Foto: soukromý archiv
*Pozn. redakce: Čeští modeláři přivezli celkem 64 ocenění.
(Zdroj: https://www.idnes.cz/hobby/
dilna/scale-model-world-2022-plastikove-modelarstvi-britanie-telford)

Čas přihlášení je prodloužen do 6. 12. 2022.

www.ikomarov.cz
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120 let Sokola Komárov

8. díl

V roce 2022 slaví Tělocvičná jednota Sokol Komárov 120. výročí jejího založení. V několika vydáních Komárováku vám proto přibližujeme
činnost tohoto spolku od roku 1902 do současnosti.

R

oku 2019 uspořádal oddíl
aerobiku již poslední, 16. ročník soutěže „O princeznu/prince
junior aerobiku“. Následující koronavirová pandemie a menší zájem
o aerobik rozhodly, že tato soutěž
se již v jednotě nekoná. Poděkování patří především cvičitelkám
Kateřině Lukavské, Aleně Ratajové
a Andree Cafourkové za organizaci této soutěže. V květnu všechny
čekal tradiční Pešíkův pochod s rekordní účastí – 681 pěších a cyklistů. Úspěšná byla v tomto roce
Noc sokoloven. V pátek 27. září se
v komárovské sokolovně sešlo 17
dospělých a 57 dětí. Nejprve všichni
zhlédli amatérský film z počátku táboření ve Lhotě pod Radčem od Jiřího Sojky. Pak následovala oblíbená
překážková dráha a různé soutěživé
hry, fotokvíz a toužebně očekávané
přespání v sokolovně. V tomto roce

byl také zrenovován historický prapor mládeže, uskutečnila se výstava
v muzeu s názvem Loutkové divadlo v Komárově. Byla provedena
výměna stropního osvětlení v hlavním sále a rekonstrukce sprch.
Dne 12. března 2020 se na základě jednání bezpečnostní rady státu
ruší konání sportovních akcí a cvičení (13. 3. měla být tělocvičná akademie). Probíhá online výuka oddílu
sportovní gymnastiky. V červnu vyrazili turisté k prameni Rohlovského potoka v rámci akce Sokolské
prameny. Dne 15. srpna proběhl 30.
ročník volejbalového turnaje mužů
a žen v Komárově. Dne 9. října došlo z důvodu pandemie ke zrušení
tanečního kurzu a pozastavení cvičení v prostorách sokolovny. V náhradním termínu 28. listopadu 2020
byla i naše jednota jedním z pořadatelů 2. ročníku „Sokolského běhu

›› Přebor předškolních dětí 2019

›› Sokolský běh republiky 2021

›› Noc sokoloven 2019

›› Pešíkův pochod 2019
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republiky“, který se mohl uskutečnit ale jen jako „INDIVIDUÁLNÍ VÝZVA“. V roce 2020 a 2021
byla z důvodu COVID-19 zrušena
většina tradičních akcí naší jednoty i župy. Doba zákazu cvičení ale
byla využita - proběhla rekonstrukce kuchyně a přísálí, oprava střechy
u nové tělocvičny a na jevišti, povrchová úprava parketové podlahy
v sokolovně.
Pravidelné cvičební hodiny ve
vnitřních prostorech byly znovu
obnoveny až koncem května 2021.
Některá cvičení, např. fit jóga,
probíhala online. Oddíly funkční
trénink, aerobik a tajči využívaly
venkovní prostředí za podmínek
stanovených vládou. Z důvodu pandemie se nekonal tradiční přebor
Jungmannovy župy v plavání v Hořovicích, který jsme každoročně pořádali. Rovněž byly zrušeny přebory
ve sportovní gymnastice, atletice
a šplhu, Zálesácký závod zdatnosti
(ZZZ) a jiné akce. Jako náhradu za
omezenou činnost v tělocvičnách
připravila náčelnice Eva Veigendová deset stezek nejen pro cvičence
naší jednoty, ale i pro širokou veřej-

nost. Na těchto sokolských cestách
našlapali účastníci desítky kilometrů a splnili stovky úkolů. Celkem se
za celý rok zúčastnilo cca 1200 dětí
a 900 dospělých. Nejvíce navštívena byla cesta Karnevalová (celkem
225 účastníků) a Velikonoční (209
účastníků).
Do jarní akce „Ukliďme Česko“
se zapojilo i několik našich cvičitelů s dětmi. V druhé polovině dubna
proběhl 1. Komárovský Korienťák,
který se zrodil v hlavách našich cvičitelů jako covidová podoba orientačního závodu s QR kódy. K účasti
na prvním ročníku se nahlásilo krásných 34 týmů – cca 112 lidí.
Čtyřicátý sedmý ročník Pešíkova
pochodu byl připraven v náhradní
verzi „Ve stopách Pešíkova pochodu“ s výzvou k výšlapu či výjezdu
na kole s možností hledat i tajenku,
jejíž části byly umístěny na 18 místech v okolí Komárova. Ve dnech
8. až 30. května nahlásilo účast 21
skupinek s účastí cca 147 lidí. V následujícím týdnu byla v rámci týdne
MOVE Week akce prodloužena,
s účastí 135 osob při 18 výšlapech,
výjezdech na kolech či proběhnutí.

www.ikomarov.cz

›› Sokolské prameny 2020
Župní přebor předškolních dětí
se mohl konat v Komárově po dvouleté pauze 19. června 2021. Organizace se opět zhostila naše jednota.
Akce Sokola Hořovice - pochod
ke zřícenině hradu Valdek „Po stopách zakladatele Sokola Miroslava
Tyrše“ se opět 28. září zúčastnilo
několik našich členů. Naše jednota
se v září zapojila do projektu Sokol
spolu v pohybu, zařazeného do Evropského týdne sportu. V týdnu od
23. 9. do 30. 9. 2021 se uskutečnilo
několik akcí pro veřejnost. Například oddíl turistiky zorganizoval
výstup na vrch Hejlák v Brdech
a večerní procházku po okolí Komárova. Dne 30. 9. si mohli zájemci
u sokolovny vyzkoušet disciplíny
SOZ (sokolského odznaku zdatnosti).
Večer sokolských světel u příležitosti Památného dne sokolstva
se konal 8. října 2021. Rekordních
160 účastníků se sešlo u sokolovny
s lampiony a vyrazili v průvodu na
hráz Červeného rybníka a odtud
potom kolem Červeného potoka až
k pomníku Miroslava Tyrše před
muzeem. Zde položili kytici a zapálili svíčky za padlé sokoly ve 2.
světové válce. Dne 28. 10. se v Komárově uskutečnil Sokolský běh re-

›› Sokolské prameny 2020
publiky (SBR) a současně vysazení
lípy SBR. Náčelníku Janu Jelenovi
byla v listopadu předána “Stříbrná
sokolská medaile ČOS” udělená
Výborem ČOS za dlouholetou sokolskou činnost. V tomto roce se
realizovala generální oprava nářaďovny.
K 31. 12. 2021 vyvíjí odbor všestrannosti činnost v těchto oddílech:
rodiče a děti do tří let (Barbora Mikulová, Lucie Rudolfová), rodiče
a děti nad tři roky (Barbora Mikulová, Lucie Rudolfová), předškolní
děti (Eva Veigendová), starší žákyně+dorostenky (Andrea Cafourková), mladší žactvo (Olga Kleknerová, Simona Kašparová, Pavlína
Řepíková), sportovní gymnastika
žákyň (Lenka Kramáriková, Natálie
Kramáriková, Lucie Cafourková,
Eliška Hůrková Zárubová), žáci
a dorost (Tomáš Jelen, Jan Jelen
st., Jan Jelen ml.), fit jóga a funkční
trénink (Kateřina Lukavská, Alena
Ratajová a Andrea Cafourková),
ženy - kondiční cvičení (Jaroslava
Prokopová, Václava Laštovičková),
tajči (Irena Veselá), muži (Antonín
Novotný, Miroslav Suttr), sálová
kopaná (Martin Rudolf), nohejbal
(Jindřich Holman) a již sedmnáctým rokem funguje v naší jednotě

›› Družstvo florbalistů

›› Ženy cvičí venku 2021

›› Vysazení lípy 28. 10. 2021

www.ikomarov.cz

›› Valná hromada 2021
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oddíl florbalu (přípravka, mladší
a starší žáci, A tým) pod vedením
Veroniky Prokopové.
Agilní oddíl volejbalu pořádá
kromě turnajů a mistrovských zápasů také výcvikové tábory pro mládež, soustředění, lyžařské výcviky.
Celoročně se věnuje tréninku žákyň
(Lenka Jandová, Kateřina Boháčová), juniorek (Věra Faitová, Bohuslav Ernest), žáků (Hanuš Kavalír,
Václav Kovář), juniorů (Štefan
Borovský, Jan Voříšek), žen A, B
a mužů.
Odbor turistiky každoročně pořádá lyžařské zájezdy pro běžkaře
a sjezdaře, pěší a cyklovýpravy za
krásami naší vlasti, velmi populární Pešíkův pochod, Mikulášský
pochod, Vánoční běh Komárovem
a nyní i Sokolský běh republiky.
Naše jednota se účastní projektu
Sokolská kapka krve od roku 2015,
kdy byla myšlenka dárcovství krve
v České obci sokolské podpořena
“soutěží”. Vyhodnocovány jsou
nejaktivnější jednoty a naše jednota byla zatím vždy na prvním mís-

tě. V rámci této akce absolvovalo
v roce 2021 třicet tři komárovských
sokolů 91 odběrů. Velké díky patří
všem, kteří svým nenahraditelným
darem pomáhají zachraňovat lidské
životy.
Hlavní výbor naší jednoty zajišťuje každoročně taneční kurzy pro
mladistvé. Do kulturní činnosti jednoty také patří pravidelné konání Šibřinek a dětského maškarního bálu.
Složení výboru k 31. 12. 2021:
Bohuslav Ernest (starosta), Miroslav Suttr (místostarosta a vzdělavatel), Olga Kleknerová (jednatel),
Ing. Jan Jelen (náčelník), Eva Veigendová (náčelnice), Zdeněk Laštovička (předseda odboru sportu), Ing.
Lucie Rudolfová (hospodář), Božena Horová (matrikář, kronikář), Ing.
Antonín Fraitag (kulturní činnost),
Antonín Novotný (péče o majetek),
Pavlína Jánská, Jaroslav Kocourek
(pobyt v přírodě), Miroslav Hošek.
Počet členů jednoty k 1. 1. 2022 je
453, z toho 251 žactva a dorostu.
Tomáš Jelen, T.J. Sokol Komárov
Foto: archiv T.J. Sokol Komárov

PF 2023

Příjemné prožití vánočních
svátků, v novém roce mnoho
zdraví, štěstí a pohody
přeje
T.J. Sokol Komárov

›› Ukliďme Česko 2021

K

›› Volejbalistky Sokola 2021
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aždoročně patří závěr prázdnin výcvikovému táboru našich mladých volejbalistek (kadetek) a září pak soustředění ženám, aby
se v Sušici zdokonalily ve volejbalové technice, utužily kolektiv a načerpaly další síly.
Foto: archiv T.J. Sokol Komárov
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Oslava 104. výročí naší republiky pohybem!
Dne 28. října rozhýbal Sokolský běh republiky běžce všech věkových kategorií! Jednašedesát závodů po celé zemi, ve městech
i v malých vesničkách! Neběželo se ale jen v Česku, přidalo se i San Francisco, Washington D. C., Ottawa, Dallas, Lisabon, Curych,
Banská Bystrica a španělské Cabo Roig. A na mapě nechyběl opět ani Komárov!

S

luncem zalitý Komárov se
28. října ve 14 hodin rozběhl,
aby si připomněl výročí republiky a navázal na více než stoletou sokolskou tradici z podzimu
roku 1919. Tehdy, při příležitosti
prvního výročí vzniku Československa, připravili sokolové do té
doby nevídanou sportovní akci,
která umožnila účast co největšího počtu sokolů a sokolek – tzv.
rozestavný běh. Dnes by se dal
přirovnat ke štafetě s olympijskou
pochodní. Místo ohně ale běžci
v říjnu 1919 nesli pouzdro s pozdravnými poselstvími prezidentu
Masarykovi. Cca 8500 běžců se
vystřídalo na přes 1700 km dlouhé trase z různých českých měst
s cílem 28. října v Praze. Česká
obec sokolská proto přesně o sto
let později (roku 2019) navázala
na tuto akci a připomněla si 28. říjen sérií běhů pořádaných po celé
republice, ale také v zahraničí.
Následující dva roky, ve kterých se zapojil také Komárov,
nemohly být Sokolské běhy republiky kvůli covidovým opatřením uspořádány v ideálních závodních podmínkách. Při druhém
ročníku byla zvolena „individuální výzva“, v loňském roce byl
závod přeložen až na 28. listopad.
Letošní ročník už proběhl podle
plánu a bez omezení!
Letos se v Komárově na běhu
sešlo celkem 69 účastníků, z toho
22 dětí.
Jako v předchozích letech, i letos se běžci přihlašovali online.
Přihlášených pro Komárov bylo
podstatně méně než v loňském
roce. Na místě se ale přihlásilo 29
účastníků! Mezi nimi i parta běž-

www.ikomarov.cz

ců, kteří chtěli běžet v Žebráku.
Na místě ale zjistili, že tam letos
běh nepořádají a přijeli k nám!
Byl to trošku mazec, ale vše se do
obou startů ve 12:15 hod. (dětský
závod) a ve 14:00 hod. (hlavní závod) stihlo! Z online přihlášených
se na běh nedostavilo 5 běžců – 4
děti a jedna žena.
Děti vyběhly na kilometrovou
trať ve čtvrt na jednu v kategoriích „předškoláci“ a „školáci“.
Start a začátek trasy byl shodný
s hlavním závodem, který měřil
4,9 km. Dětská trasa se po 150
metrech odklonila kolem Nádržky směrem na hráz Červeného
rybníku a zpět ke komárovské
sokolovně. V obou dětských kategoriích byli vyhlášeni zvlášť
chlapci a děvčata.
V loňském roce byla před startem hlavního závodu v prostorách sokolovny vysazena „Lípa
SBR“ Letos účastníci běhu mohli
„volný“ čas vyplnit návštěvou
18. soutěžní výstavy králíků chovatelů „čtyř měst, tří zemí“, jejíž uspořádání letos připadlo na
místní ZO ČSCH Komárov. První
ročník se konal na podzim roku
2004 v Passau, druhý v Altengergu a třetí v Komárově. Od té
doby se výstavy každý rok pravidelně opakují. Na letošní výstavě,
která se uskutečnila v prostorách
komárovské sokolovny již posedmé, vystavovatelé představili
268 králíků. A že komárovští chovatelé patří mezi nejlepší, svědčí
i letošní výsledek, kdy na první tři
místa v „nejlepší kolekci výstavy
ze soutěžících organizací“ byli
posouzeni jejich králíci!
Před startem hlavního závo-

du pronesl několik slov k výročí
republiky starosta městyse Komárov Jaroslav Klekner. Zároveň
běžcům popřál vydařený závod,
který poté ve 14 hodin odstartoval starosta komárovského Sokola Miroslav Suttr. Na trať hlavního závodu vyběhlo 47 běžců – 24
mužů a chlapců a 23 žen a dívek.
Tato trasa vedla kolem Červeného
rybníku a rybníku Dráteník, mrtnického kostela Narození Panny Marie, kolem Mrtnické skály
až na hráz Záskalské nádrže. Po
přeběhnutí hráze se začala trasa stáčet zpět ke Komárovu přes
chaloupeckou „Rokli“ a Ptákov.
Všichni běžci byli v cíli odměněni originální medailí – na
dřevěném základu se vyjímal
originální náramek v národní trikoloře.
Poděkování patří všem partnerům Sokolského běhu republiky.
U cen, ale i startovacích balíčků,
patří poděkování společnostem
PRECIOSA, PENNY, ČESKÁ
SPOŘITELNA, ONDRÁŠOVKA
a UNDER ARMOUR.
Za zdárným průběhem akce
mají svůj podíl i organizátoři,
kterých bylo celkem 25! Potřební
nebyli jen při samotném průběhu,
ale také na trasách - na dětské
hlavně dohlédnout na bezpečném
průběhu a na „hlavní“ především
na cestách, kde byl provoz vozidel!
Jedním z hlavních hesel letošních závodů bylo „Ve zdravém
těle zdravý duch”. Co víc si můžeme pro sebe i své blízké přát?
A proto sportu zdar a na viděnou
28. října 2023 na pátém ročníku
Sokolského běhu republiky!

Výsledky komárovského
Sokolského běhu republiky:
Kategorie:
Chlapci – předškoláci:
1. místo: Jakub Prokop
2. místo: Matyáš Fábera
3. místo: Lukáš Rudolf
Chlapci – školáci:
1. místo: Vít Plecitý
2. místo: Vilém Plecitý
3. místo: Filip Hacaperka
Děvčata – předškolačky:
1. místo: Lucie Perglerová
2. místo: Dominika Fáberová
3. místo: Emma Kopaczová
Děvčata – školačky:
1. místo: Markéta Chvátalová
2. místo: Nikolka Prokopová
3. místo: Karolína Veselá
Dospělí
Muži
1. místo: Daniel Kraus
2. místo: Jiří Kadlec
3. místo: Jiří Rosol
Ženy
1. místo: Petra Stíbalová
2. místo: Simona Kašparová
3. místo: Lucie Kafková
Olga Kleknerová
T. J. Sokol Komárov
Foto: archiv T.J. Sokol Komárov
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#BeActive Sokol
spolu v pohybu

T

radiční týden akcí v sokolských jednotách, které veřejnosti ve všech částech republiky
představují celou šíři sportovních,
pohybových, kulturních i společenských aktivit Sokola, se letos
konal v týdnu 23. – 30. září 2022.
Téma letošního ročníku bylo zaměřeno na seznámení veřejnosti
s používáním tělocvičného nářadí
a náčiní, které máme v našich tělocvičnách. Sokol spolu v pohybu
nese motto #BeActive, neboť je
propojen s projektem Evropské

komise s názvem Evropský týden
sportu (EWOS).
Naše jednota uspořádala turistický pochod K prameni Stroupinského potoka, Zábavné cvičební
odpoledne a 2. KOMÁROVSKÝ
KORIENŤÁK, který byl nakonec
prodloužen až do 30. října.
Také jsme se účastnili
28. září 2022 župního sokolského výletu na hrad Valdek, který se
i přes nepřízeň počasí vydařil.
Tomáš Jelen, T.J. Sokol Komárov
Foto: archiv T.J. Sokol Komárov

›› Zábavné cvičební odpoledne

›› Výšlap na Valdek

›› K pramenům Stroupinského potoka
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›› Komárovský korienťák
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Večer sokolských světel
I
letos se sešli sokolové T. J. Sokol Komárov, aby uctili památku padlých sester a bratrů, kteří
položili své životy za obranu vzácných hodnot.
V sobotu 8. října se v celé republice vzpomínalo na oběti, které
sokolové přinesli v boji za svobodu, když sloužili v legiích a budovali Československo. Později
byli vězněni, mučeni a popravováni nacisty za jejich příslušnost
k našemu spolku a o něco později
za pomoc při přípravě atentátu na
Heydricha a skrývání parašutistů.
Ještě později v historii byla řada
členů našeho spolku, který komunisté zakázali, vězněna a mučena
tímto režimem. Od roku 2019 je
tento den Významným dnem ČR.
Tomáš Jelen, T.J. Sokol Komárov
Foto: archiv T.J. Sokol Komárov

Taneční kurzy pro mládež

K

aždá kultura pečuje o své bohatství. Taneční kurzy již více
než 150 let ovlivňují celé generace a otevírají cestu do dospělosti.
Taneční jsou pro mládež mnohdy
prvním místem seznámení se nejen s tanečními kroky, ale také se
základy etikety, stolování a první
příležitostí si obléci společenský
oděv. Význam tanečních se v čase
proměnil, od místa výběru životních partnerů po vstupní dveře do
světa dospělosti.
Od 19. století se v českých zemích organizují taneční kurzy pro
veřejnost a od roku 1895 jsou zastřešeny Svazem učitelů tance (dříve Klub tanečních mistrů v království Českém). Předmětem tanečních
kurzů byly od samotných začátků
národní tance (polka a valčík) a postupně se k nim přidávaly další
tance. Počet vyučovaných tanců se
ustálil na počtu 12-15 tanců.
Taneční v naší jednotě mají již
více než 70 letou tradici. Prošlo jimi
více než pět tisíc mladých lidí nejen
z Komárova, ale i z okolních obcí
jako jsou Osek, Olešná, Zaječov,
Chaloupky, Cheznovice, Strašice,
Neřežín, Kleštěnice, Malá Víska,
Těně, Jivina, Ptákov a Hvozdec.
Historie tanečních kurzů se vždy
vztahovala k osobnosti tanečního
mistra, který působil jako garant odbornosti. Dobré jméno a vynikající
úroveň dal našim tanečním kurzům
taneční mistr Antonín Kalivoda (do

r. 1962) a jeho pokračovatelé mistr
Vladimír Palouš a mistr František
Mochán. Současným tanečním mistrem je Milan Pilous s manželkou
Petrou z Příbrami. Tanci se věnují
společně již tři desetiletí a taneční
vyučují od roku 2015. V Komárově
(a také v Rakovníku) vedou taneční
kurzy od roku 2019.
A jaké tance se u nás naučíte?
Jsou to nejen tance tradiční jako
VALČÍK, POLKA a MAZURKA,
také tance standardní: WALTZ,
FOXTROT, TANGO, CHA CHA,
JIVE a SAMBA. Učí se i další
méně známé tance jako je BLUES,
SALSA a COUNTRY, které jsou
velice oblíbené a často na plesech
hrané.
Na začátku kurzu se mládež naučí správně oblékat do společnosti
a základy etikety pro představení
a seznámení. Během dalších lekcí
se dozví důležité informace o společenském chování. Naučí se, jak
správně si uvázat kravatu či motýlka. Zkrátka se z chlapců a dívek
stanou gentlemani a mladé dámy.
Tematické hodiny a prodloužené
jsou skvělé pro zpestření a představení dalších tanců a stylů oblékání.
Slavnostním závěrečným věnečkem celý kurz vrcholí.
Věřím, že taneční kurz vždy
zanechá v každém z nás nejednu
vzpomínku na celý život.
Antonín Fraitag
Foto: archiv T.J. Sokol Komárov

Mistrovství ČR Praha CZECH DANCE

U

místění tanečníků Sokola Komárov: 1. místo mini týmu junioři,
2. místo dua junioři Juli, Valča 1. místo dua dospěláci Naty,
Helča. Děkujeme všem za skvělou reprezentaci Sokola Komárov
a skvělý výsledek v tak obrovské konkurenci!
Foto: archiv T.J. Sokol Komárov
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›› V modrém dresu Petr Ženíšek

›› V modrém dresu Daniel Klimeš

Trenér divizního týmu poznal, že mužstvo má zdravé jádro
Divizní fotbalisté Komárova se statečně perou se čtvrtou nejvyšší soutěží v České republice. Po podzimu jim patří dvanácté
místo ve skupině A této soutěže. Komárov má vyrovnaný poměr zápasů – šest výher, tři remízy a šest proher. Svěřenci trenéra
Miroslava Nesnídala mají na svém kontě 21 bodů při skóre 21:35. Jak k němu v druhé polovině podzimu dospěli?

N

ejprve museli skousnout dvě
těžké prohry. V Příbrami na
stadionu Na Litavce podlehli domácímu béčku 0:4. Hosté hořekovali
nad několika nepřesnými přihrávkami, které zkazili v předfinální fázi.
„My bychom dnes nedali, i kdyby
se hrálo o hodně déle,“ měl jasno
trenér hostů Miroslav Nesnídal.
V dalším zápase zářil na komárovském hřišti týmu Lomu, který
si odvezl výhru 7:1. Taktické plány
vedoucí ke hře na zajištěnou obranu zhatila domácím už třetí minuta,
kdy inkasovali z kopačky Grobára.
Po rohu sice dokázal Michal Pužík
přímo skórovat a vyrovnat, jenže
minutu nato po rohu hostů Lom přidal druhý gól. „To je trestuhodné,
nadřeme se na gól a pak se soupeř
lehce dostane do vedení,“ čílil se
trenér domácích Miroslav Nesnídal.
Hosté ve druhé půli excelovali a přidali ještě pět branek.
Tým se pak musel hodně soustředit na zápas v Horní Bříze, která
byla na posledním místě tabulky.
Do kabin se šlo za bezbrankového
stavu. K přehnanému hecování však
v komárovské kabině nedošlo. „Spíš
šlo o to být trpěliví a nepanikařit.
Věřili jsme, že to zvládneme,“ uvedl kouč Komárova, který se po pěti
minutách radoval z gólu. Po pasu
na Daniela Klimeše, který si skvěle
naběhl do díry mezi stoperem a levým bekem domácích, došlo k jeho
sražení. Nařízenou penaltu proměnil
Michal Pužík. „Potřebovali jsme se
co nejdříve po poločase dostat do
vedení a to se podařilo. Potom už
jsme si to mohli pokazit jen sami,“
věděl dobře Nesnídal. Na Pužíka
navázal dvěma góly Jan Mojdl.
Následný domácí zápas se pro
Komárov nevyvíjel dobře, když
o půli prohrával 0:2. „I přesto, že
jsme prohrávali o dvě branky, nepřišlo nám, že bychom byli horším
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týmem. Řekli jsme si, že kdyby
se nám povedlo vstřelit kontaktní
branku, soupeř znejistí. A vstup do
druhého poločasu se povedl lépe
než jsme očekávali, brzká branka
nastartovala velký obrat,“ podotkl
domácí kapitán Luděk Kaufman.
Jeho tým skóroval po centru, který
prošel až k volnému Marku Hlavatému, jenž po zemi mířil do branky, navíc ještě míč tečoval obránce
hostů. Komárov tak zahájil doslova snových dvanáct minut. V 52.
minutě unikl Adam Vokáč a Jakub
Lukavský skluzem umístil míč do
sítě. O pět minut později byl obrat
dokonán po autovém vhazování
domácích, kdy se po odrazu dostal
k míči opět Lukavský a nedal brankáři šanci. „Potvrdilo se, co jsme si
řekli v kabině, po naší první brance
soupeř zcela znejistěl. Začátek druhé půle jsme ovládli a během dvanácti minut otočili výsledek v náš
prospěch. Kluci všechny akce skvěle dohráli a i s trochou dávkou štěstí
skončilo každé naše zakončení za
zády hostujícího brankáře,“ usmíval
se Kaufman. Domácí se radovali
z výhry 3:2.
V Klatovech i přes dobře rozehrané utkání Komárov prohrál 0:4. Bohužel musela na hřiště i sanitka, která
musela odvézt zraněného Adama Petáka, který se zařadil na konto dlouhodobých marodů vedle Jana Bežó,
který chyběl už několik zápasů.
Doma se pak Komárovu ale podařilo zlomit Tochovice v poměru
3:0, když góly dali Lukavský, Vokáč
a Březina. Na body se však nepodařilo dosáhnout v Českém Krumlově,
kde sice Vokáč dokázal odpovědět
na vedoucí gól domácích, ale ti po
obrátce přidali ještě dva góly na 3:1.
Domácí duel s Rokycany nezačal pro Komárov moc dobře, když
o půli prohrával 0:1. „Šli jsme do
druhé půle s tím, že ji chceme vy-

hrát! První poločas nebyl špatný
a věřili jsme, že to dokážeme obrátit,“ věřil kouč domácích. Pět minut
po obrátce přišla penalta pro domácí, kterou Michal Pužík proměnil.
„Soupeř to hodně otvíral, a to nám
svědčí. Škoda, že jsme nepřidali víc
branek,“ řekl trenér Komárova. Domácí pak přidali ještě dva góly, jeden
dal Pužík, další Ondřej Lang. „Za
vedení 2:1 ještě ale zbývalo hodně
času. Věřit ve výhru na sto procent
jsem začal za stavu 3:1,“ řekl Miroslav Nesnídal, kterého potěšila další
otočka: „Domácí zápasy zvládáme
opravdu obdivuhodně. Škoda dvou

proher, ale zase musíme uznat, že
ve zbývajících zápasech jsme neuvěřitelně vstali z popela a získali tři
body. Mužstvo má zdravé jádro.“
Béčko přezimuje
na šestém místě
Po postupu do třetí třídy se očekávalo, jak si povede komárovské B
mužstvo. Organizaci týmu zajišťuje
hlavně Petr Větrovský, který může
být po podzimní části lehce spokojen s umístěním. Komárov B skončil
šestý se ziskem 21 bodů.
Jan Bežó
Foto: archiv FK Komárov

Mládež FK Komárov – podzim 2022
Mládež FK Komárov ukončila během listopadu všechny svoje soutěže. V polovině soutěží si vede úspěšně, kdy dorost
a mladší žáci přezimují na prvních místech svých soutěží. Starší žáci jsou na druhém místě OP Beroun. Mladší přípravka postoupila do jarního semifinále a starší přípravka bude hrát na
jaře o umístění
Dorost FK Komárov
Dorost FK Komárov se v podzimní části už od začátku usadil na předních místech tabulky. Během podzimu si připsal 11 výher a jedinou porážku u svého konkurenta z popředí tabulky Podlesí/Bohutín B 2 – 1.
Získali jsme 33 bodů a při skóre 63:12 jsme po podzimu na 1. místě
tabulky Meziokresního přeboru dorostu. Statistiky střelců soutěže ovládli
naši hráči V. Lehedza s 22 góly a Vl. Bomko s 20 góly.

›› FK Komárov – dorost: zleva stojící - K. Jonák – trenér, T. Dvořák, V.
Pos, J. Šlapák, V. Motl, Vl. Bomko, A. Kubačák, J. Garanič, T. Polách, D.
Mrkáček, R. Palek – trenér. Zleva dole - M. Pech, P. Štochl, V. Lehedza, A.
Kyncl, S. Bomko. Na snímku chybí O. Pos, D. Řepík, J. Drbohlav.
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Střelci FK - podzim 2022: 22 - V. Lehedza, 20 - Vl. Bomko 11 - A. Kubačák, 4 - T. Dvořák, 3 - S. Bomko, 2 - D. Řepík, 1 - O. Pos
MOP Beroun - Podzim 2022

1. KOMÁROV

12

11

0

2. NOVÝ KNÍN B / NOVÁ VES B

12

10

1

4. VŠERADICE / LITEŇ

11

7

2

3. PODLESÍ B / BOHUTÍN B

5. ZDICE

6. ROZTOKY

12

9

12

1

6

0

12

5

0

10. DALEKÉ DUŠNÍKY B / MILÍN B 12

2

2

7 JESENICE

12

8. ŽEBRÁK

9. SOKOL KD / ČL-U BEROUN B

11

11. TLUSTICE / DROZDOV

12

12. BŘEZNICE

13. CEMBRIT

5

12

23

4 38:29

18

22
18

7 31:43

15

8 37:63

8

13

9 20:50

5

1 11 17:67

1

1 10 27:75

0

31

2 39:24

6 27:27

2

1

12

29

4 34:25

1

1

1 60:13

4 31:22

3

4

33

1 42:16

2

7

10

1 63:12

Mladší žáci FK Komárov
Mladší žáci FK Komárov opanovali svojí skupinu B, kde 9 zápasů
vyhráli a získali 27 bodů při skóre 61 : 4. Na druhý celek tabulky mají 8
bodů náskok.
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Starší žáci FK Komárov
Starší žáci FK Komárov po letní výměně ročníků si úspěšně počínali
od začátku soutěže. Nakonec z toho bylo 8 výher 2 remízy a jediná prohra
v předposledním zápase doma s vedoucím Cembritem Beroun 2 – 3. V tabulce jsme po podzimní části soutěže na 2. místě o skóre před Nižborem
a na 1. místo ztrácíme 3 body. Na 3. místě statistik střelců je V. Kramárik
s 24 góly.

›› FK Komárov mladší žáci: zleva stojící – K. Jonák – trenér, F. Kareš,
P.Rácin, D. Bělohlávek, M. Kareš – trenér, M. Havlík, O. Šlechta, M. Lukavský, R. Linhart – trenér. Zleva klečící – J. Rydrych, M. Hůrka, L. Linhart,
P. Studený, J. Hošek a ležící M. Garanič. Na snímku chybí – E. Vedlich a P.
Mizera.
Střelci mladší žáci - podzim 2022: 12 - J. Hošek, 11 - P. Rácin 10 - D.
Bělohlávek, 9 - E. Vedlich, 6 - M. Lukavský, 4 - O. Šlechta 3 - M. Havlík,
2 - L. Linhart, 1 - P. Studený, K. Soukup, 2 - vlastní

1. KOMÁROV

Tabulka celková - podzim 2022

2. DROZDOV / CERHOVICE
3. ZDICE A

4. CHLUMEC / HOSTOMICE
5. NEUMĚTELY
6. FELBABKA
7. ŽEBRÁK

8. TLUSTICE
›› FK Komárov starší žáci: zleva stojící – M. Štěpnička – trenér, O.
Šlechta, V. Kramárik, R. Marek, M. Lukavský, E. Vedlich, M. Havlík, J.
Hošek, S. Birovash, Š. Šmehlík, E. Ivanov, L. Linhart, O. Kyncl, M. Garanič, D. Mrkáček, P. Rácin, D. Bělohlávek, K. Jonák - trenér. Na snímku
chybí: S. Branný.
Střelci FK podzim 2022: 24 - V. Kramárik, 7 - R. Marek 6 - D. Bělohlávek, 5 - Š. Šmehlík, 4 - M. Lukavský, 3 - J. Hošek, 2 - S. Birovash, 1 - O.
Šlechta, M. Garanič, P. Rácin, D. Mrkáček, A. Kyncl

1. CEMBRIT

Tabulka celková - podzim 2022

2. KOMÁROV
3. NIŽBOR
4. ZDICE

5. ČL-U BEROUN B
6. FELBABKA

11

9

2

0

87:13

29

11

8

2

1

47:6

26

11
11
11

11

7. VŠERADICE / LITEŇ

10

9. NEUMĚTELY

11

8. ŽEBRÁK

10. PRASKOLESY

11. SVATÁ / BROUMY

12. DROZDOV / TLUSTICE
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11
11
11

10

8
5
5

6
5
4
3
2
1
0

2
3
3

0
2
0
1
0
1
2

1

56:6

3

31:14

5

31:37

7

13:41

3
3
7
9
9
8

18:11

28:12
16:35
8:82

15:56
8:45

26

9. VŠERADICE
10. ZAJEČOV

9

9

0

0

9

6

1

2

9
9
9
9
9
9
9
9

6
5
4
4
2
2
1
0

1
2
3
1
2
0
2
0

61:4

27

47:17

19

2

54:18

2

42:24

2

12:8

4

17:22

7

26:59

5
6
9

29:44
29:46
9:84

19
17
15
13
8
6
5
0

Starší, mladší
a mini přípravky
Přípravky hrály svoje soutěže
v rámci turnajů u každého týmu.
Omlazená starší přípravka pod
vedením trenérů F. Judla a P. Zeithamla na první dvě místa tabulky
nestačila a těsně skončila na 4.
místě za třetím Žebrákem. V jarní
části soutěže se utká ve skupině
o umístění. Mladší přípravka pod
vedením J. Zemana, F. Motejla

18

18
18
17
12
10
6
4
2
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a J. Vydry sváděla boj o 1. místo tabulky své skupiny s Drozdovem. Sice
v posledním možném zápase je doma Drozdov porazil 2 – 1 a dostal se o 1
bod na 1. místo, přesto oba týmy postoupily do jarního semifinále. V mini
přípravce pod vedením T. Matějky se výsledky nepočítají, přesto naši nejmenší patřili ve své skupině k nejlepším. Přípravky dále pokračují v halových
turnajích a v trénincích v hale nebo na multifunkčním hřišti v Komárově.

1. TLUSTICE A

Tabulka - starší přípravka:
20 17

2. CHLUMEC / HOSTOMICE

20 14

3. ŽEBRÁK

20

4. KOMÁROV

20

5. TLUSTICE B

1. DROZDOV

20

0

1

5

2

0

Tabulka - mladší přípravka:
20 17

2 KOMÁROV

20 17

3 PRASKOLESY

20

4. ZAJEČOV

5. BROUMY

7

7

2

20

20

9

3

2

1

0

1

1

1

1

5

8

102:15
71:37

46:45

53

43

26

11

51:64

23

2

99:26

52

20 21:130

3

111:28

10 75:65

16 28:102

17 24:116

0

51

28

10
7

Karel Jonák, Foto: archiv FK Komárov

Zubní pohotovost o vánočních svátcích
23. 12. od 8:00 do 11:00
MUDr. Lavgaev Matsak, Beroun, Plzeňská 1880, tel.: 604 252 213
24. 12. od 8:00 do 11:00
MUDr. Mynko Leonid, Beroun, Talichova 825, tel.: 605 251 083
25. 12. od 8:00 do 11:00
MUDr. Joukl Jan, Králův Dvůr, Průmyslová 614, tel.: 728 349 403
26. 12. od 8:00 do 11:00
MUDr. Neužil Miloslav, Cerhovice, Na Blížce 175, tel.: 311 577 559
27. 12. od 8:00 do 11:00
MUDr. Svobodová Eliška, Komárov, Buzulucká 108, tel.: 311 572 389
28. 12. od 8:00 do 11:00
MUDr. Sozieva Zalina, Beroun, Havlíčkova 1732/3, tel.: 727 836 818
29. 12. od 8:00 do 11:00
MUDr. Srpová Marcela, Hořovice, Fügnerova 389, ALBA, tel.: 311 512 119
30. 12. od 8:00 do 11:00
MUDr. Růžičková Monika, Zdice, Čs. Armády 895, tel.: 311 685 674
31. 12. od 8:00 do 11:00
MUDr. Šedivá Štěpánka, Beroun, Havlíčkova 20, tel.: 311 611 241
1. 1. 2023 od 8:00 do 11:00
MUDr. Šlesingerová Iva, Beroun, Tř. Politických vězňů 40, tel.: 311 746 372

Florbalové okénko
V

ěřím, že mezi obyvateli Komárova se najdou ti, co náš florbalový oddíl znají, anebo dokonce byli
našimi členy. Přesto mnozí z vás
o nás nikdy neslyšeli. Za dlouhou,
17letou historii, hrálo pod taktovkou
naší trenérky Veroniky Prokopové
už mnoho dětí i dospělých. Přesto,
že se ve své činnosti věnujeme převážně mládeži, tak již několik let
působí pod oddílem Florbal Komárov i tým mužů.
Účastníme se mnoha turnajů pro
děti, zejména sokolské soutěže, ale
body sbíráme i v soutěži BLMF (Bohemia liga malého florbalu). V této
soutěži nejvíce hraje právě A tým.
Letos po zaslouženém postupu nastupujeme ve 3. lize. Protože je největší část naší aktivity věnována právě mládeži, ráda bych vás seznámila
s jejich úspěchy. A v některém dalším
článku vám představím A tým.
V neděli 13. 11. 2022 se naši mladí
florbalisté zúčastnili Turnaje regionální florbalové ligy, který pořádala T.J. SOKOL Dobříš. Zastoupení
jsme měli ve třech kategoriích.
I. Mladší žáci 5-8 let, II. Mladší žáci
8-10 let, III. Starší žáci 11-13 let,
V kategorii I. se utkala mužstva Komárova, Příbrami A, Příbrami B.
Sestava: Kája Balej, Petr Chvojka,
Filip Motejl, Tonda Vedlich, Ondra
Cafourek, Vašík Mašek, Filip Kocourek
Pro naše kluky to byla první zkušenost s velkým turnajem. Většina
z nich hraje méně než dva roky.
Ovšem na zápasech to nebylo vůbec
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znát. Zápasy byly hrány na dvě kola.
A v celkovém součtu se nám dařilo
více než dobře.
Komárov – Příbram A 1:1, Komárov – Příbram B 6:3, Komárov – Příbram A 2:2, Komárov –
Příbram B 3:2
Naši florbalisté se umístili na 1. místě.

V kategorii II. se spolu utkali žáci
z Komárova, Roztok, Dobříše, Příbrami a Jinců.
Sestava: Petr Chvojka, Filip Motejl,
Tonda Vedlich, Blanka Kovářová,
Michal Vališ, Ondra Cafourek, Radim Cafourek, Filip Kocourek
Komárov – Roztoky 0:0, Komárov – Dobříš 2:3 Příbram – Komárov 2:1, Jince – Komárov 0:1
Naši florbalisté skončili na 4. místě.
Ve III. kategorii spolu soupeřili starší žáci z Komárova, Roztok, Dobříše, Příbrami a Jinců.
Sestava: Vojta Houra, Tonda Vedlich, Eda Vedlich, Filip Kocourek,
Blanka Kovářová, Vašek Kovář,
Michal Vališ
Komárov – Roztoky 3:1 /Vojta,
Eda, Tonda/, Komárov – Dobříš
3:2 /Eda, Vašek, Vojta/, Komárov – Příbram 2:3 / Eda, Vašek/,
Jince – Komárov 1:4 /Vašek, Eda,
Vašek, Vojta/
Naši florbalisté se umístili na 2. místě.
Blahopřeji všem ke skvělým výkonům. Na turnaji jsme zúročili naše
tréninkové úsilí a získali jsme nové
zkušenosti do dalších zápasů.
Veronika Prokopová, trenérka
florbalu T.J. Sokol Komárov
Foto: archiv T.J. Sokol Komárov
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MEMORIÁL J. Kůtka a J. Pose
MEMORIÁL J. Kůtka a J. Pose

Memoriál J. Kůtka a J. Pose

V sobotu 1.října se uskutečnil 23. ročník MEMORIÁLU Josefa Kůtka a Josefa Pose. Memoriálu se
V sobotu
1.října
se uskutečnil
23. ročník
Josefa Kůtka a Josefa Pose. Memoriálu se
sobotu 1. října
se uskutečnil
23. ročník MEMORIÁLU
JosefaMEMORIÁLU
Kůtka
zúčastnilo
celkem
8
družstev
mužů
a
4
družstva
žen.
Soutěžilo
se v požárním útoku a každé družstv
a Josefa Pose.celkem
Memoriálu8sedružstev
zúčastnilo celkem
8 družstev
mužů a 4
zúčastnilo
mužů
a
4
družstva
žen.
Soutěžilo
se v požárním útoku a každé družst
družstva
Soutěžilo se
útokuse
a každé
družstvo mělo
2
mělo žen.
2 pokusy.
Zav požárním
Komárov
zúčastnilo
družstvo
mužů a povedlo se jim získat třetí místo.
pokusy. Za
se zúčastnilo
družstvo mužů
a povedlo se jim získat
mělo
2 Komárov
pokusy.
Za Komárov
se zúčastnilo
družstvo
mužů a povedlo
se jim
získat stánku.
třetí místo.
Promísto.
soutěžící
i příznivce
hasičského
sportu
bylo připraveno
občerstvení
v našem
třetí
Pro soutěžící
i příznivce hasičského
sportu bylo
připraveno
Pro
soutěžící
i příznivce hasičského sportu bylo připraveno občerstvení v našem stánku.
občerstvení
v našem stánku.
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Foto: archiv SDH Komárov

Zasloužilý hasič Antonín Čepelák
V

úterý 25. října se uskutečnilo v Přibyslavi předání nejvyššího titulu Zasloužilý hasič.
Ze Sboru dobrovolných hasičů
Komárov si toto ocenění převzal
Antonín Čepelák.
Pan Antonín Čepelák se narodil 9. září 1956. Členem dobrovolných hasičů se stal 1. 1. 1977
po příchodu ze základní vojenské
služby, kde působil také jako člen
požárního družstva.
Po seznámení s činností sboru
se začal aktivně zapojovat do plnění úkolů, které v té době SPO
zajišťoval, zejména preventivní
činnost v obci, údržba výstroje a techniky, výcviky, školení
a účast při výjezdu k zásahům.
Postupně působil ve funkci velitele družstva a zástupce velitele
sboru. Stal se také členem výboru
ve funkci místopředsedy a v roce
1986 je zvolen velitelem sboru.
V roce 1993 vychází novela
zákona o Požární ochraně a zřizování dobrovolných zásahových
jednotek obcí. V roce 1994 je sepsána s obecním úřadem zřizovací listina Jednotky sboru dobro-
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volných hasičů obce a velitelem
je jmenován na základě Osvědčení o odborné způsobilosti pan
Antonín Čepelák. Jednotka byla
zařazena do kategorie JPO III.
Obě tyto funkce vykonával až do
roku 2020. Po několik let působil také ve funkci velitele okrsku.
Od roku 1990 až do roku 2020
byl také členem Okresní odborné
rady velitelů v Berouně. V této
radě převážně zastával funkci
vedoucího technické čety, která zajišťovala soutěže mládeže
a dospělých v požárním sportu.
Pro svou zodpovědnost a obětavost byl a stále je příkladem
ostatním členům sboru. Také
podporuje činnost mladých hasičů a pravidelně se zúčastňuje
letního tábora, který náš sbor
pořádá. Má svůj podíl také na
tom, že sbor obdržel v roce 2002
historický prapor od městyse Komárov a v roce 2006 byl sboru
udělen Čestný prapor SH ČMS.
V současné době je stále členem výboru a JSDHO. Zúčastňuje se také všech akcí pořádaných
městysem Komárov, na kterých

je požadována spolupráce s hasiči. Například Divadelní festival
Pešík nebo adventní či prodejní
trhy, akce pořádané pro mladé
hasiče a ostatní děti v okolí, které
pořádá Domeček Hořovice.
Za jeho dlouholetou a příkladnou činnost mu byla udělena
všechna vyznamenání dle Statusu SH ČMS a v roce 2013 také
řád Sv. Floriana.
Bohuslav Vokáč
Foto: archiv SDH Komárov
TITUL
ZASLOUŽILÝ HASIČ
V roce 1978 zřídil Federální výbor Svazu požární ochrany
jako nejvyšší ocenění dobrovolných hasičů titul „Zasloužilý člen
požární ochrany“. Od roku 1991
je titul udílen v podobě „Zasloužilý hasič“. Je to výběrové vyznamenání, které se uděluje jen
členům – hasičům, kteří svoji celoživotní prací přispěli k rozvoji
dobrovolného hasičstva. Uděluje
se zpravidla po 5 letech po udělení medaile Za mimořádné zásluhy při dodržení délky 40 let člen-

ství a dovršení 65 let věku. Titul
uděluje výkonný výbor SH ČMS.
Předání titulu probíhá v Centru
hasičského hnutí v Přibyslavi, při
předání titulu je člen zapsán do
Pamětní knihy Zasloužilých hasičů. Nositel titulu obdrží medaili,
diplom a klopový odznak. Titul se
neuděluje opětovně a lze jej udělit in memoriam.
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Ohlédnutí za Domečkem – podzim 2022

říjnu jsme pro vás připravili Drakiádu aneb
vzhůru do oblak. Akce proběhla na hasičské
louce za pěkného počasí. Během akce se pouštěli
draci a nezávislý poradce chodil a hodnotil jejich
umístění ve čtyřech kategoriích: Drak Vozembouch, Drak letec, Drak Výškař, Drak Pilot - tatínek. Pro děti byla připravena tvořivá dílnička a
na zakončení odpoledne jsme si společně opekli
špekáček. Akce se zúčastnilo 140 lidí.
Ve čtvrtek 3.listopadu jsme měli připravené
Oranžové odpoledne. Společně se nás sešlo 150
účastníků. Dýně se dlabaly, zdobily fixy. Během
celé akce byla možnost občerstvení a ochutnání
pokrmů z dýně. K dispozici byla polévka, koláč,
džus. Lampionový průvod a ohňostroj byl bohužel zrušen. Akce kvůli nepříznivému počasí totiž
proběhla v tělocvičně základní školy. Děkuji za
tuto možnost uskutečnění panu řediteli Jiřímu
Veverkovi.
Dne 27. 10. v období podzimních prázdnin
jsme s dětmi udělali výpravu na hrad Valdek.
Sešlo se 14 výletníků. Počasí nám přálo. Cestou nás provázely úkoly netopýra Damiána, ve
kterých jsme se dozvěděli zajímavosti o netopýrech. Při zpáteční cestě jsme si opekli buřtíky.
Výpravu jsme uzavřeli stavěním domečku pro
lesní skřítky a výrobou čelenky s netopýrem.
Pro další akce od Domečku sledujte Fb Domeček Hořovice
Hanka Šmídová, SVČ Domeček Hořovice
Foto: archiv Domečku Hořovice
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Macechy a jejich přátelé

Volby prezidenta
Z
České republiky 2023

veme vás na naše adventní a vánoční zpívání 2022. Pokud není
napsané místo vystoupení, zpíváme u obecního stromečku.

V

olby proběhnou ve dnech 13.
a 14. ledna 2023, případné
druhé kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023. Zkontrolujte platnost svého občanského průkazu. Výroba
občanského průkazu trvá 30 dnů
(zpravidla bez správního poplatku), 5 pracovních dnů (správní
poplatek 500 Kč) nebo 24 hodin
(správní poplatek 1 000 Kč, převzít lze pouze na pracovišti Ministerstva vnitra ČR v Praze). Úřední
hodiny Městského úřadu Hořovice
jsou pondělí a středa 8–17 hodin.
Doporučujeme rezervaci termínu
na www.mesto-horovice.eu.
Bez platného občanského průkazu či platného cestovního pasu
bohužel nemůžete volit. Pokud
máte zájem zúčastnit se voleb
a nebudete se v daném čase nacházet v místě trvalého pobytu,
můžete volit na základě voličského
průkazu v kterékoli jiné volební
místnosti. Voličský průkaz Vám
vystaví Váš obecní/městský úřad
dle místa trvalého pobytu na základě písemné žádosti doručené dané-
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mu úřadu do dne 6. 1. 2023 poštou s úředně ověřeným podpisem,
nebo prostřednictvím datových
schránek, případně osobně nejdéle
do dne 11. 1. 2023 v úředních hodinách. Doporučujeme včasné vyřízení tohoto voličského průkazu.
Podrobně na www.mvcr.cz/volby.
Hlasovací lístky Vám budou
doručeny do poštovních schránek.
Někdy je velmi komplikované doručovat do nemovitosti, která není
označena číslem popisným, nemá
poštovní schránku či poštovní
schránka není označena. Proveďte
kontrolu označení Vaší nemovitosti
i Vaší poštovní schránky, abychom
předešli zbytečným nedorozuměním při doručování. Dle zákona
o obcích je povinností vlastníka
nemovitosti označit budovu číslem
popisným a orientačním tak, aby
označení bylo viditelné z veřejné
komunikace.
Zdroj:
https://www.ikomarov.cz/urad/aktuality/volba-prezidenta-ceske-republiky-2023-465cs.html

Pá 2. 12.
So 3. 12.
So 10. 12.
Ne 11. 12.

Vráž – 18:00
Velký Chlumec – 17:00
Kotopeky – 16:00
Nižbor - 15:00
Skřipel – 18:00
So 17. 12. Kařez, kostel sv. Jana Nepomuckého - 15:00
Osek, před obecním úřadem – 16:45
Jivina, hostinec U Bastlů – 19:00
Ne 18. 12. Neumětely, kostel sv. Petra a Pavla – 16:00
Osov, chrám Narození sv. Jana Křtitele - 18:00
1. svátek vánoční - 25. 12. 2022 - neděle
14:00
Mrtník, kostel Narození Panny Marie
2. svátek vánoční - 26. 12. 2022 - pondělí
14:00
Hostomice, kostel Stolce sv. Petra, Tyršovo nám.
16:00
Hořovice, kostel sv. Jiljí na Vísce
18:00
Ptákov, U Kmentů

Podzim
Hrozny na javoru dozrály.

Jen některé po přistání vzklíčí.

Žlutá v hnědou se mění,

Jak moudré to je.

podzim je tady.

Příroda si vždy poradí.

Vítr sklízí úrodu.

My lidé ne.

A vrtulky letí, letí.
Co jich je.

Ivana Látalová
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Fejeton

Povídání hodně náladové
N
edávno jsem ztratila náladu
a vlastně ani nevím kde.
Ráno bylo šedivé, káva nedomrlá a já celá sežvýkaná od polštáře.
Kocour na mě hloupě civěl, ptáci
vřískali, kytky děsně páchly a soused mě nepozdravil.
Prostě chandra jako vyšitá.
Když už to trvalo několik dní, rozhodla jsem se, že s tím něco provedu.
Pro začátek si zkusím koupit něco
hezkého na sebe, třeba to zabere.
Po dlouhém bloumání v obchodě jsem si odnášela sukni. Nálada
sice nic moc, ale alespoň ten ptačí koncert zněl docela obstojně.
Ovšem jen do té doby, než jsem
potkala sousedku, jež si to rázovala po ulici v mé sukni! Jenomže ta
její musela být alespoň o dvě čísla
menší a neskutečně jí sekla!
A ptáci už zase děsně řvali.
Tak to vzal do ruky manžel a zakoupil lístky do kina.
Nálada se mě držela přesně do
té doby, než místa před námi zasedl
párek gigantů, jejichž pradědeček
musel pocházet z Golema. Celý večer jsem zírala na obří zátylek a tak
se nedivte, že se moje dobrá nálada
sbalila a odfrčela.
Všechno bylo černé, špinavé
a beze smyslu.
Po pár dnech mě odchytila kamarádka Lenka s tím, že už se na
mě nemůže dívat a cože se to se
mnou vlastně děje.
„Ale nic, jenom nemám náladu,“
vysvětlila jsem jí, aby byla v obraze.
Podívala se na mne a logicky se
zeptala:
„Proč?“ čímž mě přinutila zamyslet se.
„Třeba tuhle jsem si zlomila podpatek,“ vyhrkla jsem ublíženě čekajíc,
že mě Lenka polituje. Ale ona na to:
„Buď ráda, že sis nezlomila
nohu. A dál?“
Tak jo, takových věcí je, klidně
je můžu jmenovat jednu po druhé.
Tak například:
„Včera jsem ztratila hodinky.“
Jenomže ani tentokrát mě Lenka
nepolitovala:
„Stejně už pamatovaly Marii
Terezii, kup si nové. A dál?“
Co pořád má? Tak třeba:
„Nebaví mě chodit do práce. Šéf
po mně jede!“ střelila jsem od boku.
Jenže ona taky: „Buď ráda, že

vůbec nějakou práci máš. Na šéfa
kašli. A co máš dál?“
A tak jsem fňukla, že jsem neviděla film, na který jsem se těšila.
To kvůli těm obříkům, pamatujete?
„Stejně to byla děsná blbina,
o nic jsi nepřišla. A co máš ještě
tak hrozného?“
No tedy, ta mě štve. Samozřejmě, že mám spoustu důvodů nemít
náladu, jen musím najít ten nejhorší, aby konečně poznala, jaké mizé-

rie se na mne poslední dobou lepí.
Mohla bych si třeba postěžovat, jak
jsem onehdy zapomněla klíče a hodinu jsem stepovala u domu, než
se vrátil manžel. No jo, ale když se
nad tím zamyslím, tak je to vlastně
taky jenom hloupost a moje k tomu.
A o hubené sousedce v mé sukni nemá cenu ani začínat, taková
nicotnost!
„Tak co je? Co tě ještě žere?“
dotírala Lenka jako jepice.
No a představte si, že jsem si
najednou vůbec nemohla vzpomenout na nic, co by stálo za zmínku.
Všechny ty moje trable mi připadaly hloupé, malicherné a směšné.

A pak se to stalo. Najednou kde
se vzala, tu se vzala, moje dobrá
nálada konečně vystrčila hlavičku
a pak mi šupla pod kůži. Nádhera!
Já vám byla tak šťastná, že jsem
manželovi hned mezi dveřmi se
smíchem oznámila: „Představ si,
venku je hrozný slejvák a nahodil
mě náklaďák!“
A to byste nevěřili, jaké krásné
ráno se po tom dešti vyklubalo.
Ptáci pěli jako o život, kytičky
nádherně voněly, Macek se lísal
a soused se na mne smál, div že
si sanici nevykloubil. To vám bylo
blaho!
-dk-
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