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Slovo starosty

V

ážení spoluobčané!
Humanitární sbírka na pomoc Ukrajině, kterou úřad městyse
organizoval ve dnech 2. - 5. března, vyvolala u občanů Komárova
velkou vlnu solidarity. Oslovili
jsme členky sociální komise, hasiče a vyčlenili jsme i zaměstnance
úřadu, aby nám s organizací sbírky
pomohli. Časově jsme sběr materiální pomoci rozložili střídavě na
dopoledne a odpoledne, aby lidé
mohli nosit potřebné věci podle
svých osobních možností. V sobotu, kdy většina z nás má volno,
pak celá akce vrcholila. Ten den se
muselo povolat ještě dalších osm
hasičů, aby se dokončilo třídění
a popis všeho nasbíraného materiálu a všechno se mohlo naložit
k přepravě.
Lidé nosili věci, které byly skutečně potřeba, ať už to byly potraviny (rýže, mouka, cukr, olej, ale
i Sunar, dětské výživy) nebo oděvy pro děti i dospělé či věci denní potřeby, jako jsou hygienické
potřeby, dětské pleny, přikrývky,
matrace a podobně. A nechyběly ani plyšáčci a jiné hračky pro
děti. Mohu jen ocenit, že všechny
věci byly vždy čisté, vyprané, vyžehlené a zašité. Následně se vše
muselo roztřídit a označit popisem
latinkou i azbukou, aby se pomoc
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dostala co nejrychleji na správné
místo určení.
Z Komárova odjely po ukončení sbírky 4 po střechu plné prodloužené dodávky. Věci se v Praze
hned naložily do autobusů, které je
odvezly přes Polsko na ukrajinské
hranice a tam byly přeloženy do
vlaků a předány ukrajinské straně.
Byla to i naše podmínka. Nechtěli
jsme, aby naše pomoc uvízla někde v Praze v centrálním skladu,
a tím by přišla její rychlá účinnost
vniveč. Zpět do Česka, do přijímacích center, přivezly autobusy občany Ukrajiny, kteří prchali před
válečným konfliktem, především
ženy a děti.
Co se týká budoucnosti sbírky,
jsme ve spojení s koordinátorem
v Hořovicích, který má ukrajinskou sbírku v naší spádové oblasti
na starost. Jsme s ním domluveni, že v případě další konkrétnější
potřeby humanitární pomoci jsme
připraveni sbírku zopakovat i třeba
s jiným materiálním zaměřením.
V Komárově připravujeme
čtyři místa pro ubytování ukrajinských rodin tak, abychom pro
ně zajistili základní podmínky
k bydlení, tedy čisté a vymalované prostředí, bojler s teplou vodou
apod. Všechno ostatní nezbytné
zařízení a vybavení domácnosti
jsme zajistili z další dobrovolné
sbírky. Občané telefonicky reagovali na další výzvu a na úřad
nabízeli nábytek, lednice, sporáky,
všechno funkční kusy, které měli
doma odložené, ale protože si pořídili novější modely, dali je obci
k dispozici. Hasiči následně zařízení přestěhovali přímo na místo
určení.
Všechny přistěhované obyvatele evidujeme, tedy i ty, které
ubytovali další občané či firmy,
abychom měli přehled, kolik se
sem přistěhovalo žen a mužů, kolik dětí a v jaké věkové kategorii,
abychom děti mohli zařadit do příslušných školních tříd.
pokračování na 2. straně ››

›› Komárovští připravují humanitární sbírku pro Ukrajinu.
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Slovo starosty
Ocenění Komárováku

M

ilí čtenáři Komárováku!
Během měsíce února došlo
v redakční radě k několika událostem. Členka redakční rady Jitka Prokopová, která tvořila a množila zpravodaj na obyčejném psacím stroji
s pomocí “kopíráku”, když byl ještě
Komárovák v plenkách, se rozhodla,
že se v práci pro náš zpravodaj upozadí a přenechá své povinnosti paní
Haně Humlové. Společně s panem
starostou jsme paní Jitce slavnostně
poděkovali za všechnu její práci na
našem přátelském setkání. Dovolte
nám poděkovat jí i touto cestou a popřát mnoho jiných milých radostí
a pevné zdraví.
Zastupitelstvo městyse Komárov
na svém zasedání dne 24. 2. 2022
schválilo paní Humlovou jako novou
členku redakční rady a my ji tímto
oficiálně vítáme v našich řadách.
A je tu ještě jedna událost, která
nás všechny mimořádně potěšila.
V minulém roce jsme zpravodaj
Komárovák přihlásili do soutěže
RADNIČNÍ LISTY ROKU 2021,
kterou každoročně pořádá agentura Kvalikom. Udělali jsme to nejen kvůli soutěžení, ale především
proto, abychom získali nezávislou
zpětnou vazbu ke kvalitě a obsahu
zpravodaje podle aktuálně uznávaných kritérií.
V kategorii Municipalit od 2 do
10 tisíc obyvatel jsme v OKRESNÍ
SOUTĚŽI získali PRVNÍ MÍSTO.

Ze slovního hodnocení jsme
pro Vás vybrali úryvek, který nás
obzvlášť potěšil, a jen doufáme, že
s ním budete zajedno:
“Jako mimořádně kvalitní hodnotíme veškeré texty po stránce obsahové, stylistické a gramatické. Textové
útvary jsou čtivé, poutavé, zajímavé
a vyhýbají se typicky “úřední” mluvě, tedy působí jako texty běžně
publikované v profesionálních komerčních zpravodajských médiích.
To samozřejmě napomáhá čtenářské
atraktivitě a chuti čtenáře si zpravodaj přečíst celý, vracet se k němu
a těšit se na další číslo.”
Úplný text hodnocení najdete na
webových stránkách Komárováku:
https://www.ikomarov.cz/mestys/
zpravodaj-komarovak/archiv/
Velmi si takového ocenění vážíme. Jsme si dobře vědomi toho, že
je to odměna všem, kteří se aktivně podílejí na zpravodaji a posílají
své příspěvky, obrázky a fotografie.
Chceme také poděkovat paní Ing.
Evě Királyové, díky níž se můžeme
radovat z Komárováku v barvách.
Děkujeme panu Radku Dolejšovi
za sazbu zpravodaje. Má zásluhy na
vizáži celého zpravodaje a litinovém
duchu titulní stránky.
Pro nás to znamená, že jsme na
správné cestě, nikoliv v cíli, protože
jedna vyhraná bitva nic neznamená.
Redakce
Foto: archiv redakce

›› dokončení z 1. strany
Jsme v kontaktu s vedením základní i mateřské školy, a máme tak
přehled kolik volných míst je ještě
k dispozici. Základní školu v Komárově navštěvuje v této době navíc 20
žáku z Ukrajiny. Z toho 4 děti dojíždí z Hořovic a ostatních 16 dětí dojíždí ze spádových obcí Komárova.
Od počátku válečného konfliktu pracuje na úřadě krizový štáb.
Zajišťujeme informační letáky pro
občany Ukrajiny, aby věděli, kde
se mají hlásit, kam a na koho se ve
své situaci mají obrátit. V případě
potřeby jim vždy v rámci možností
poskytneme nezbytnou pomoc na
úřadu městyse.

Touto cestou děkuji Vám
všem, kteří jste pomáhali při organizaci celé sbírky, a všem Vám
občanům Komárova, kteří jste
i v dnešní nelehké době dokázali
svou štědrostí vyjádřit podporu
a pomoci lidem v jejich zoufalé
životní situaci!
Jaroslav Klekner,
starosta městyse Komárov

Upozornění občanům

Ú

řad městyse Komárov upozorňuje občany na povinnost placení poplatků za komunální odpad v nemovitostech (byt, rodinný
dům, rekreační objekt), ve kterých není přihlášena k trvalému pobytu
žádná osoba, podle zákona č. 565/1990 Sb., § 10e písm. b).
Výše poplatku činí 900 Kč za nemovitost. Poplatky jsou splatné
do konce dubna každého kalendářního roku! Informace na tel. č.
311 572 251
Úřad městyse Komárov

Městys Komárov si Vás dovoluje pozvat na

VELIKONOČNÍ
FARMÁŘSKÝ TRH
Sobota 16.
16. dubna 2022

od 8:00 do 12:00 hodin
Dopoledne Vám zpříjemní hudební skupina LONG SILENCE.

Divadelní agentura KK zahraje našim nejmenším pohádku O Sněhurce.

Ochutnáte piva od pivovaru ze Všeradic, smažené bramborové koule s křimickým zelím,
skvělé domácí pečivo, koláče nebo si vyberete něco dobrého ve stánku u pana Kmenta.

Zakoupit si můžete sýry, klobásy, sušené ovoce, ořechy, čokoládové figurky, džemy, sirupy,
koření, pečenou cibulku, čaje, bylinky, výrobky z konopí, velikonoční dekorace, šperky,
oblečení, háčkované a pletené zboží, šité kabelky, proutěné zboží, květiny a sazenice
a mnoho dalšího.

Těšíme se na Vás na náměstí v Komárově.

›› Redakční rada zpravodaje Komárovák
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Vítání občánků 20. 3. 2022 ve fotografiích Aloise Crka

›› Beáta Vildmanová s rodiči

›› Hana Šlosarová s rodiči

›› Kryštof Černý s rodiči

›› Jiří Aubrecht s rodiči

›› Victoria Hušnerová s rodiči

›› Magdalena Pechová s rodiči

INFO

INFO

! POZOR NA PODVODNÍKY !
INFORMACE PRO OBČANY UKRAJINY
NEPLAŤTE ZA REGISTRACI ANI ZA VÍZUM

Pomoc Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU) i českých úřadů je ZDARMA.
Registrace cizinců nebo vydávání speciálních víz určených uprchlíkům z války se neplatí.
Pokud po Vás chce někdo peníze za zprostředkování, je to podvodník.

DÁVKY V NOUZI A PRACOVNÍ POVOLENÍ

Pokud po Vás někdo chce provizi za zprostředkování pracovního povolení nebo za vyřízení
dávek v nouzi, opět se jedná o podvod. Pracovní povolení i dávky Vám vyřídí Úřady práce
buď přímo v KACPU nebo na svých pobočkách ZDARMA.
Aktuálně je pro možnost zaměstnání na území ČR nutné povolení k zaměstnání vydané ÚP,
bez tohoto povolení se jedná o nelegální práci.

LINKA POMOCI V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH
V případě dotazů týkajících se pracovněprávních vztahů a odměňování nebo stížností v této
oblasti je možné se obrátit na Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj.

Provozní doba: Po – Pá od 9 do 17
Telefonní číslo: 950 179 488 nebo zelená linka: 800 607 060

BANKOVNÍ ÚČET

Nenechávejte si posílat peníze, například dávky pomoci, na cizí účet.
Zřiďte si účet v české bance. Nabízejí jeho zřízení na základě pasu a povolení k pobytu.
Ve většině odpouštějí poplatky.

HELP LINKA PRO UPRCHLÍKY V NOUZI

Organizace Člověk v tísni zřídil nouzovou linku pro poradenství uprchlíkům v nouzi.

Provozní doba: Po – Pá od 9 do 17
770 600 800

www.ikomarov.cz

! ОСТЕРЕГАЙТЕСЯ ШАХРАНСТВА!
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
НЕ ПЛАТИТЕ ЗА РЕЄСТРАЦІЮ АБО ВІЗУ

Допомога Регіональних центрів допомоги Україні (KACPU) та влади Чехії БЕЗКОШТОВНА.
Реєстрація іноземців або видача спеціальних віз для біженців з війни не оплачується.
Якщо хтось хоче від вас гроші за посередництво, це шахраї.

НАДЗВИЧАЙНІ ПІЛЬГИ ТА ДОЗВОЛИ НА РОБОТУ

Якщо хтось хоче від вас комісію за оформлення дозволу на роботу або за виплату допомоги в
надзвичайній ситуації, це знову шахрайство. Дозволи на роботу та пільги будуть опрацьовуватися
Бюро праці або безпосередньо в KACPU, або у їхніх відділеннях БЕЗКОШТОВНО.
Наразі для можливості працевлаштування в Чехії необхідний дозвіл на роботу, виданий Бюро
праці, без цього дозволу це незаконна робота.

ЛІНІЯ ДОПОМОГИ У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ

У разі виникнення питань щодо трудових відносин та оплати праці чи скарг у цій сфері
можна звернутися до обласної інспекції праці по Середньочеському регіону.

Графік роботи: пн-пт з 9 до 17
Номер телефону: 950 179 488 або зелена лінія: 800 607 060

БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК

Не мати грошей, наприклад, допомоги, перерахованих на чужий рахунок. Відкрийте
рахунок в чеському банку. Вони пропонують її встановлення на підставі паспорта та
прописки. У більшості випадків вони прощають гонорари.

ЛІНІЯ ДОПОМОГИ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ, ЯКІ
ЗНАХОДЯТЬСЯ В БЕЗВИХІДНІЙ СИТУАЦІЇ

«Люди в біді» створили швидку лінію допомоги біженцям, які потребують допомоги.

Графік роботи: пн-пт З 9 до 17
770 600 800
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Zápis do MŠ Komárov

Z

ápis do MŠ Komárov pro školní rok 2022/2023 se koná dne
3. 5. 2022 od 13 do 16 hodin v budově mateřské školy. OP zákonného zástupce, rodný list dítěte s sebou.
Bližší informace, přihláška a zdravotní potvrzení budou ke stažení
na: www.ms-komarov.cz/v sekci zápis
Jana Popelková, ředitelka MŠ Komárov

Návrh nového
Územního plánu Komárov

V

ážení spoluobčané a čtenáři,
v době, kdy se Vám do rukou
dostane tištěný Komárovák, již bude
na webových stránkách Komárova
a MěÚ Hořovice zveřejněn NÁVRH
NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU
MĚSTYSE KOMÁROVA. Ve chvílích, kdy vzniká tento článek, ale ještě neznáme přesné datum a odkaz ke
zveřejnění. Nový Územní plán Komárov dále jen „ÚP“, je strategicky
důležitým dokumentem pro městys
a jeho následný rozvoj. Tvorba nových územních plánů má několik
důležitých kroků, kterými jsou:
SCHVÁLENÍ ZADÁNÍ ÚP
Na základě rozhodnutí zastupitelstva městyse o pořízení nového
územního plánu pořizovatel, kterým
v tomto případě Úřad územního plánování Městského úřadu Hořovice,
ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva, zpracoval návrh zadání
územního plánu. V návrhu zadání
stanovil hlavní cíle a požadavky na
zpracování návrhu územního plánu.
Zadání schvalovalo Zastupitelstvo
městyse Komárov dne 13. 12. 2012.
VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚP
Projektantem se stala Urbanistická kancelář UK-24 pana Ing. arch.
Pavla Koubka.
PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚP
S DOTČENÝMI ORGÁNY
Projednání svolal pořizovatel za
přítomnosti zastupitele určeného pro
ÚP (místostarosta), dotčených orgánů, Krajského úřadu Středočeského
kraje a sousedních obcí. Toto jednání
proběhlo konci roku 2020.
Doručené připomínky byly
vypořádané pořizovatelem ve spolupráci s pověřeným zastupitelem
a následně zapracovány do návrhu
ÚP projektantem. Zastupitelstvo
bylo následně informováno o průběhu prací a příprav ÚP na veřejném zasedání dne 29. 4. 2021 v DK Komárov bodem č. 8. Veřejného zasedání
se zúčastnilo celkem 8 občanů.

Jaro v mateřské škole
V

pondělí 14. března k nám zavítalo divadlo pana Kubce se svojí
pohádkou „Velikonoce aneb Jaro vítej“. Děti tak konečně po dvou
letech, kdy nebyl přístup divadel možný, mohly zhlédnout představení,
které bylo zaměřené na jarní zvyky a tradice. Celý kolektiv učitelek již
může plánovat kulturní akce a výlety, které si děti v uplynulém složitém období nemohly užívat.
Jana Popelková, ředitelka MŠ Komárov
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VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
NÁVRHU ÚP
Všechny výše uvedené kroky
byly nezbytné proto, abychom mohli
přistoupit k vydání nového územního plánu. Komárov nyní dospěl k veřejnému projednání, které proběhne
v termínu 9. nebo 11. května letošního roku v kinosále domu kultury, na
adrese Buzulucká 440, 267 62 Komárov. Na veřejné jednání bych rád
tímto pozval široku veřejnost.

Nejpozději do 7 dnů ode dne
veřejného projednání může každý
uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou
podat námitky. V těchto musí uvést
odůvodnění, údaje podle katastru
nemovitostí dokladující dotčená
práva a vymezit území dotčené námitkou. Písemná podání jsou vždy
adresována Úřadu územního plánování Městského úřadu Hořovice, se
sídlem Palackého náměstí 2, 268 01
Hořovice.
Připomínky a námitky uplatněné
v rámci veřejného projednání pořizovatel ve spolupráci s určeným
zastupitelem vyhodnotí, zpracuje
s ohledem na veřejné zájmy návrh
rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných
k návrhu územního plánu. Návrhy
doručí dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu a vyzve je, aby k nim uplatnily
svá stanoviska.
Konečné schválení ÚP po zapracování připomínek a námitek
proběhne na veřejném zasedání Zastupitelstva městyse Komárov.
Vydání NOVÉHO ÚZEMNÍHO
PLÁNU veřejnou vyhláškou
obecné povahy
Všechny tyto kroky mají své
lhůty, které je nutno dodržet. Před
veřejným projednáním musí být návrh nového ÚP zveřejněn na Úřední
desce a to pevné i elektronické, po
dobu 30 dní. Z důvodu obsáhlosti
tohoto dokumentu bude na pevné
úřední desce zveřejněno oznámení
se situačním výkresem. Na webových stránkách bude úplné znění.
Kdo nemá možnost přístupu k internetu, může nahlédnut do návrhu
nového ÚP v kanceláři Úřadu městyse Komárov, ideálně po předchozí
domluvě s místostarostou na tel.
čísle 702 036 048 nebo e-mailem:
sima@ikomarov.cz, anebo v kanceláři Úřad územního plánování
Městského úřadu Hořovice.
Závěrem je nutno také dodat, že
primárním úkolem územního plánu
není řešit vlastnická práva pozemků
v jednotlivých lokalitách, což může
mít za příčinu, že hranice území pro
případnou zástavbu vede v polovině, či jinak přetíná pozemky vlastníků. Na územní plán je třeba nahlížet
komplexně a uvědomit si urbanistickou myšlenku architekta.
Radim Šíma a Ing. Petr Dobrý

www.ikomarov.cz
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KNIHOVNA

INFORMUJE
Z NOVÝCH KNIH

PRO DĚTI
›› Sebastian Coenen: Vítej v přírodě
Navštiv zajímavá místa naší planety a seznam se s jejich zvířecími
obyvateli. Prohlédni si mláďata
i obydlí, která zvířata obývají. Lesy,
hory, džungle,
savany, moře
i zemské póly
čekají na tvou
návštěvu.
Krásně malované leporelo
pro děti od 2
let. Ze stejné
edice jsou také knihy Auta, jeřáby,
bagry, traktory a Vítej na stavbě.
›› Avengers
Dokážou superhrdinové zastavit
nebezpečný hmyzí útok? A kdo zachrání svět před zákeřným vypnutím
internetu? (od 8 let)
›› David Roe: 5minutové Spider-Manovy příběhy
POZOR: Toto není komiks, ale
bohatě barevně ilustrovaná kniha!
Spider-Man znovu zachraňuje! Přidejte se k úžasnému Spider-Manovi
a pojďte s ním chránit město před
zlomyslnými padouchy! Setkáte se
i s dalšími oblíbenými superhrdiny
Iron Manem, Černým panterem,
Ant-Manem, doktorem Strangem
a Černou vdovou, to všechno v příbězích, které se dají přečíst nahlas za
pět minut!
›› Ilka Pacovská: Sedmý smysl.
Ostrov zasvěcení
Napínavé, tajuplné čtení, prolínání reálného světa s fantasy. Příběhy Hanky, Sváti
a Rafana připomínají Harryho
Pottera a autorka
nezapírá, že ji
knihy o Harrym
inspirovaly, nicméně vytvořila
nový svět a nové
hrdiny, kteří žijí svým vlastním životem.
Jedenáctiletá Hanka žije v Útulném
domově. Stejně jako usměvavý devítiletý Sváťa a sebevědomý třináctiletý Rafan. Žijí vedle sebe a vzájemně si pomáhají. Osud jim brzy
připraví mnohá nečekaná překvapení a dostane je do víru dobrodružství.
Susan Hughes: Kdo pohlídá Baryka? První kniha v sérii Ať žijí štěňata! Katka a její nejlepší kamarádka
Mája jsou úplně zblázněné do psů!
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Své vlastní mít nemohou, ale to jim
nebrání snít o oblíbených štěňatech.
Katčina teta si otevře psí salon, kde
se dívenky seznámí s Barykem, labradorským retrívrem s čokoládově
hnědou srstí. Je to láska na první
pohled. Podaří se jim přesvědčit tetu
Janu, aby jim dovolila jí s Barykem
pomáhat?
Další díly holčičí party a štěňat jsou
také k dispozici.
›› Petra Braunová: Ema a kouzelná kniha
Ema je neobyčejná holčička. Vidí
třeba malé víly. V den jejích desátých narozenin
se stejně jako
ostatní
děvčata má vydat
na výlet do
Města.
Tím
začíná velké
dobrodružství,
které změní život Emy, ale i všech
ostatních dětí ze Sirotčince! Velkou
roli v něm sehraje kouzelná kniha
z antikvariátu…(od 6 let)
›› Petr Hugo Šlik: Zkáza Jezerní
kotliny
Dobrodružný příběh je pokračováním legendární Chaty v Jezerní
kotlině. Ludva s Pavlem dál chodí
do své milované Jezerní kotliny
a nosí do města lékárníkovi vzácný
šafrán. Občas však mají pocit, že je
někdo sleduje. Při jedné z výprav
objeví jeskyni a v ní něco, co otevře
celou řadu otázek. Kdo je tajemný
Havran? Kdo podepisuje zlověstné
dopisy jménem mrtvého Derneta?
A skrývá Jezerní kotlina něco ještě
cennějšího než šafrán? (od 9 let)
NAUČNÁ LITERATURA
›› Johana Fundová: Devadesátky!
O lidech, kteří v té době mohli poprvé svobodně podnikat, nakupovat ve
fastfoodech, kupovat si erotické časopisy, začali si zvykat na walkmany, počítačové hry i mobilní telefony… Historie nedávná, plná euforie
ze svobody.
›› Karel Kovy Kovář: Ovšem
Ve sbírce osobních příběhů, básní
a fotek sdílí Karel Kovář cestu obyčejného kluka
z malého města, jehož život
se během pár
let otočil doslova vzhůru
nohama. Od
téměř idylického dětství,

přes komplikované dospívání a tragikomické vztahy, až po budování
kariéry na YouTube a smíření se
se svou identitou. O stránce života,
která byla důsledně skryta. O rodině
a snaze zůstat sám sebou. O slzách
smutku, štěstí a hlavně smíchu, protože toho není nikdy dost… Jednoduše o všem!
›› Laura Markham: Aha! Rodičovství
Většina knih na téma rodičovství se
zaměřuje na změnu chování u dětí.
Kniha, kterou představujeme, začíná
u nás - tedy u rodičů. Pomůže nám
lépe porozumět vlastním emocím.
Poskytuje jednoduché a praktické
návody, jak zpracovat naše reakce, abychom byli schopni děti vést
s empatií, pomocí stanovení zdravých hranic a jasné komunikace.
Druhý díl Aha! Sourozenci naleznete v knihovně také.
›› Oldřich Jindřich: Houby Berounska a Hořovicka
Berounsko a Hořovicko jsou unikátní oblastí, na jejímž území se stýkají
tři chráněné krajinné
oblasti
–
Český kras,
Křivoklátsko a Brdy.
Díky rozmanitosti prostředí nacházíme v našem regionu velkou část
z více než pěti tisíc druhů hub popsaných z České republiky. Některé
dokonce rostou pouze zde.
›› Lucie Kutrová: 151 dní po evropských stezkách
Další kniha úspěšné autorky, ale
hlavně cestovatelky Lucie Kutrové
je tady! Po návratu z Pacifické hřebenovky v Americe se rozhodla
prozkoumat
a přiblížit vám
spoustu nádherných tras a stezek, které máme
přímo pod nosem. Tentokrát
vás čeká cestopis po evropských
trailech, ale také putování životem
holky, které hory, láska a bucket list
změnily život. Nečekejte jen tu krásnou stránku, Lucie je ochotná se podělit i o ten opravdový život, někdy
krutý a jindy nespravedlivý.
BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
›› Jan Bauer: Poutníci ze svaté
země
V odborných historických kruzích
vyvolal nedávno rozruch nález latinských rukopisů z počátku 15. století
na zámku v Českém Krumlově. Původně byly považovány za náboženské traktáty sepsané jako polemika
s názory Jana Husa a jeho následovníků. Pečlivější překlad však ukázal,
že se ve skutečnosti jedná o vzpo-

mínky rožmberského levobočka
františkánského
mnicha Blasia na
kriminální případy, které kdysi
pomáhal
řešit
svému příteli Jakubu Protivovi
z Protivce, rychtáři na Novém Městě
pražském.
›› František Niedl: Ano, můj pane
Ondřej z Rohatce se po několika
letech, kdy se živil jako žoldnéř,
rozhodne s tímto způsobem obživy
skončit. Vzhledem k tomu, že při
něm nezbohatl, považuje takový
život za nepřiměřeně nebezpečný.
Vrací se z Itálie, kde se zúčastnil
tažení kralevice Karla Lucemburského a kde sice získal rytířské ostruhy, ale ztratil přítele. A také je
zvědavý na dar, který na něho čeká
v Čechách. Jedná se o malý hrad,
spíše však hrádek na Křivoklátsku.
To, že konečně nalezne klid, je ovšem jen iluze. Možná, že ve vojsku,
kdy přesně věděl, kde stojí on a kde
nepřítel, bylo nakonec přece jen bezpečněji.
›› Otomar Dvořák: Zločin štábního strážmistra
Český četník Eda Ševčík v době
německé okupace zastřelil odbojáře z výsadkové skupiny. Po válce
byl odsouzen jako vlastizrádce, což
mělo zničující dopad na jeho rodinu. Provinilcův vnuk však věří, že
šlo o záludnou past, do níž byl jeho
děda záměrně polapen a morálně
zničen. Požádá novináře a známého
spisovatele Hofmana, jehož předek
sloužil na stejné četnické pátrací stanici v Táboře a s Ševčíkem se přátelil, aby mu pomohl očistit dědovu
památku.
›› Alison Belshamová: Tatérka
Když během tetovacího veletrhu
v anglickém Brightonu objeví tatérka Marni Mullinsová podivně
znetvořenou
mrtvolu, ochromí celé město
strach.
Podle
všeho tu řádí
sériový
vrah,
který zaživa vyřezává umělecká
díla z těl svých
obětí. Marni skrývá tajemství a má
pádné důvody, proč nedůvěřovat
policii. Jak se proto rozhodne, když
ji navštíví mladý, čerstvě povýšený
inspektor?
Další díly: Inkoust, Balzamovač
›› Bernard Minier: Lov
Jasná záře úplňku osvětluje hranici
lesa, ze kterého se vynoří vyděšený
jelen. Není to ale obyčejné zvíře jeho oči jsou lidské. Kriminalistu
Martina Servaze přivolají na místo
nehody, kde auto srazilo nahého

www.ikomarov.cz

muže s jelení hlavou. Muže, který
má na hrudi vypálené slovo spravedlnost. Ať už to znamená cokoli,
jedno je jasné - v lesích francouzského Ariege se stal lovnou zvěří člověk. A to je pouze začátek děsivých
událostí, které se daly do pohybu.
›› Louise Pennyová: Břicho nestvůry
Nemine den, aby devítiletý Laurent
Lepage nebil na poplach. Podle něj
hrozí vesničce Three Pines neustále
nějaké strašné nebezpečí, od invaze
mimozemšťanů přes chodící stromy,
okřídlené nestvůry až po dinosaury
zahlédnuté na návsi. Jenže všichni včetně Armanda a Reine-Marie
Gamachových, kteří teď v quebecké vísce bydlí, jsou přesvědčení, že
má prostě jen moc bujnou fantazii.
Avšak když chlapec náhle zmizí,
najednou se zdá, že aspoň v něčem
možná nelhal.
›› Henning Mankell: Ve slepé uličce
To léto patří k nejteplejším, jaká
ve Švédsku lidé pamatují. Komisař
Wallander se chystá na dovolenou
s novou ženou, která se objevila
v jeho životě, a doufá, že to bez něj
jeho dospívající dcera i stárnoucí
otec nějak zvládnou. Jenže letní pohoda nemilosrdně skončí, když se
mu přímo před očima upálí v řepkovém poli mladá dívka.
›› Ken Follett: Nikdy
Nejnovější dramatický špionážně-politický thriller z pera mistra vypravěče přináší poutavý, akční i hluboce lidský příběh ze současnosti, ve
kterém se mírově smýšlející představitelé tajných
služeb a špičky
světových velmocí snaží zabránit katastrofě.
Na začátku čelí
drobným lokálním
konfliktům – v saharské
poušti či na Korejském poloostrově
–, ty však kvůli eskalaci odvet ve
stylu „oko za oko, za zub“ mohou
velice rychle přerůst ve světovou
válku, jako se to stalo už v minulosti.
A Ken Follett varuje: snažme se, aby

k tomu nedošlo znovu. Nikdy. Protože se současným arzenálem zbraní
by nás už nejspíš nečekala žádná budoucnost…
›› Sally Hepwortová: Hodná sestra
Svérázný a šokující thriller o dvou
sestrách, které pojí stejná krev, rodinná tajemství a také spousta lží…
Fern Castleová pracuje v místní
knihovně. Tři večery v týdnu pravidelně večeří se svým dvojčetem
Rose, která je jí
celý život oporou a rádcem.
Fern je ze sester
ta uzavřenější.
Vyhýbá se davům,
jasným
světlům a hlasitým zvukům. Má
pečlivě uspořádaný život a narušení
její rutiny by mohlo mít nedozírné
následky. Když Rose zjistí, že nemůže otěhotnět, Fern v tom vidí příležitost, jak se sestře odvděčit za všechno, co pro ni kdy udělala. Fern může
pro Rose dítě odnosit. Jde jen o to
najít otce. Snadné jako facka. Jenže
tahle mise obrátí Fernin pevně ohraničený život vzhůru nohama a přivolá temná tajemství z minulosti.
›› Julie Clark: Otec neznámý
Psychologický thriller o vědě a lásce
a především o vztazích rodičů a dětí.
Svět genetičky Paige Robsonové
se otřásá v základech: její osmiletý
syn Miles se snaží zapadnout v nové
škole a začíná se ptát na svého biologického otce. Paigein pečlivě
budovaný život se pomalu hroutí,
protože pravda o Milesově otci by
mohla zničit vše, co pro ni dosud
bylo cenné. A když dojde k neštěstí,
Paige musí čelit důsledkům sdílení
tajemství, které zná jen ona. Zatímco
věda je fascinující, řešení intimních
tajemství, kdo jsme a odkud pocházíme, probouzí emoce složitější než
vlákna DNA, jež nás utvářejí.
›› Jana Bernášková: Coura
Příběh citových zmatků mladé ženy,
která má s autorkou společné herecké povolání. Co se přihodí mladé
herečce Lucii a její malé dceři, když

při práci na roli potká svou bývalou
lásku? Muže, kterého nechce potkávat ani na zastávce tramvaje, a teď
ho musí pracovně líbat a vyznávat
mu lásku? Jak dalece může iluze
lásky zahýbat životem hlavní hrdinky? A může být rozchod nakažlivý?
Autorka otevírá s humorem a nadhledem ožehavá témata. Je možné
milovat dva muže? Anebo snad
ženu, i když nejste na holky? A jsou
opravdu na prvním místě v životě
každé ženy její děti, nebo je to jen
klišé? Na to vše vám odpoví Lucie
a její rozverné přítelkyně v románu
Coura.
›› Eva Hrašková: Nebe voní tebou
Necítím se dobře, snažím se přivolat
spánek; celou dobu si v hlavě přehrávám poslední sen s maminkou.
Říkala, že Tomáš je tu navždy, že je
ten pravý… je tu, docela blízko, ale
v poslední době jsem štěstí na míle
vzdálená. Snad by maminka nedopustila, abych
nikdy v životě
nepocítila mateřskou lásku?
Tomáš se v posteli vedle mě
zavrtí. Lehnul si
ke mně možná
už před hodinou, dvěma, celou dobu mlčí, a já
si připadám, jako bychom byli dva
naprosto cizí lidé, které osud vehnal
do společného prostoru. Každý na
své straně bojujeme s vlastními myšlenkami.
›› Anne Jacobsová: Něžný měsíc
nad Usambarou
Pokračování romantické ságy popisuje další osudy Charlotty Harmsenové, která se po nevlídném přijetí
v původní vlasti vrací s manželem
Georgem znovu na africkou půdu.
Povstání změnilo Německou východní Afriku. Charlotta a George,
jejichž životní cesty se konečně
sešly, už nepoznávají zemi, ve které chtěli vychovávat svou malou
dcerku. Táhne je to zpátky do vlasti.
Tam ale na ně nečekají s otevřenou
náručí. Přes jejich snahu vybudovat
si v severním Německu nový život,

si oba brzy přiznávají, že stále touží
po Africe. George nečekaně dostane
lákavou nabídku, která je zavede
nazpět na černý kontinent. Netuší,
jakým nebezpečím budou muset
čelit a že jejich hluboká láska bude
vystavena těžké zkoušce.
›› Danielle Steelová: Čas změn
Jako dcera a vnučka prominentních
manhattanských právníků je Meredith McKenzieová předurčená
k tomu mít jen to nejlepší. Navštěvuje elitní školy, vybranou společnost a samozřejmě se čeká, že se
jednou výhodně vdá. Dětství tráví
v Německu, kde její otec působí
jako žalobce během Norimberských
procesů. Meredith si proto začíná
postupně uvědomovat, že boj dobra se zlem nepatří jen do pohádek,
ale odehrává se naprosto reálně. Po
návratu do Států se pokouší prosadit jako právnička a vydat se vlastní
cestou. Odmítá tradiční postavení
poslušné dcerky, a když se její otec
stane členem Nejvyššího soudu,
sama se angažuje v procesech na
ochranu lidských práv a k ukončení
války ve Vietnamu. Z Meredith se
stává sebevědomá a silná žena, která si na pozadí důležitých momentů
amerických dějin snaží vybojovat
vlastní cestu - navzdory neklidné
době, společenským předsudkům
a rodinným ztrátám.
›› Halina Pawlowská: Milý Bene
Milý Bene… tak začínají všechny
příběhy, pocity a vzpomínky, které si autorka vyměňuje s bratrem
své první lásky.
Z očí do očí by si
toho určitě tolik
neřekli, ale dopisy unesou intimní tajemství,
trapasy, kritiku
a také v nich lze
vyjádřit touhy
a naděje, že i když člověk stárne, nic
se neděje! Existuje totiž i láska na
tisící pohled, protože láska se nedá
omezovat ničím. Rozhodně ne kontinenty, vlastními i cizími dětmi, a už
vůbec ne věkem!
H. Humlová, knihovnice

Březen – měsíc knihy, čtenářů i knihoven

V

tomto měsíci jsem pro čtenáře připravila několik příjemných akcí. Ten, kdo se
poprvé zaregistroval do knihovny jako nový
čtenář, měl zápis na rok zdarma. Pro čtenáře “nepořádníčky” byla vyhlášena amnestie
na poplatky z prodlení. Tímto bych chtěla požádat, aby čtenáři mysleli i na ostatní
a knížky vraceli včas. Mnozí mají na knihy
rezervace a nemohou se dočkat. Někdy se
stane, že čtenář ztratí knihu a už se mu to
nechce v knihovně řešit. Nechá si i ostatní
knihy a dělá tzv. “mrtvého brouka”. Tím se
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však nic nevyřeší, jen mu naskakují poplatky
z prodlení a zvyšuje se mu dluh. Věřte, že
vše se dá s úsměvem vyřešit. Knihu můžete
zaplatit nebo darovat jinou a nikdo se na vás
zlobit nebude.
Pro malé děti proběhla v knihovně hra
“V knihovně je kocour”. Malý plyšový kocourek putoval z regálu do regálu a schovával
se klukům i holčičkám. Kdo ho ale našel, dostal malou odměnu – pastelky, balónek nebo
malou hračku a bonbón. Dětem se to velmi
líbilo a navíc si domů s maminkou nesly plno

pohádkových knih. A kocourek? Ten dál hlídal knihy pro další děti.
Velikonoční stromek pro děti. U vchodu
do knihovny roste pěkná malá borovička.
Na Vánoce měla kabátek z blyštivých řetězů
a ozdob. Ale máme jaro a s ním i Velikonoce.
Ozdobte, děti, stromek svými výtvory – kraslicemi, mašličkami apod. Uděláte tím radost
všem kolemjdoucím a navíc si můžete přijít
do knihovny pro malou sladkou odměnu. Těším se na Vás.
H. Humlová, knihovnice

7

Jak se žilo v Komárově před 110 a 100 lety
Opět máme letopočet končící na dvojku a je pravda, že nezačal zrovna hezky. V historii státu, a tím i našeho městyse, se od předešlé doby
také odehrálo mnoho dobrého i zlého. Rovněž letopočty 1912 a 1922 přinesly do života našich občanů hodně událostí. První byl dva roky před
1. světovou válkou a naše vlast byla součástí Rakousko-uherské monarchie. V roce 1922 žili obyvatelé čtvrtým rokem ve svobodné samostatné
Republice československé.

›› Komárov v roce 1908
KOMÁROV 1912
Od roku 1910, kdy byl podán projekt na zřízení centrálního komárovského náměstí, se představitelé obce snažili o co nejlepší využití celého prostoru. Od vykoupení pozemků (luk), až po výstavbu budov, obecních i soukromých. A tak již od roku 1911 zamýšleli v Komárově postavit v novém
centru obecní dům (radnici), kde by kromě úřadu a zasedací síně měla také
prostory již tehdy existující Občanská záložna. Její výbor se však během roku
rozhodl o vybudování vlastní budovy, rovněž na novém náměstí. Obecní zastupitelstvo se tehdy 7. února 1912 usneslo ještě téhož roku uskutečnit stavbu
radnice a k tomuto účelu schválilo půjčku 60 000 korun, včetně zajištění dalších různých úprav v obci. Projekt byl schválen na základě náčrtku architekta
Fifky z Mladé Boleslavi, který následně zhotovil přesné stavební plány a rozpočet. Na další nádvorní stavení, za hlavní budovou směrem k potoku, které
mělo být určeno pro hasičskou kůlnu a pro chudobinec, nakreslil plány místní
stavitel Jindřich Madar. Po veřejném konkurzu byla stavba zadána staviteli
Antonínu Křivánkovi z Hořovic. Práce zámečnické, klempířské a natěračské
zastupitelé bezprostředně vyjednali s těmito řemeslníky: Žákem a Jelínkem
ze Žebráku, Šlajsem z Tlustice a Štětinou z Hořovic. Stavět se začalo v měsíci srpnu, a již koncem listopadu byla stavba předána svému účelu včetně
hospodářských budov v zadní části pozemku. Její fasáda nebyla nakonec
provedena podle původních plánů, ale podle návrhu stavitele A. Křivánka.
Později se ještě přistoupilo k možnosti umístit na radnici věžní hodiny. Ty
dodala pražská firma Ludvig Hainz a v lednu 1913 byly instalovány do štítu
budovy. Po vnitřních úpravách a zařízení se v nové zasedací síni 31. července 1913 konala slavnostní schůze zastupitelů. Velké poděkování a zápis do
pamětní knihy obdržel p. starosta Rudolf Bízek za jeho píli a tříletou snahu
o zvelebení Komárova.
Kromě této, dodnes dominantní komárovské stavby, se v tomto roce
vedle ní postavil i hotel Josefa Čapka a šest soukromých domů v okolí.
Došlo také k úpravám a rozšíření silnic, budování kanalizace a vodovo-

›› Slavnostní pozdrav představitelů obce a Sokola k zahájení veřejného
cvičení ŽUPY ROKYCANOVY r. 1913 z nové budovy radnice
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›› Župní slet v r. 1913

›› Průvod sokolů po náměstí r. 1913
du. Postaveny byly další domky a dvojdomky v dělnické kolonii směrem
k Sokolovicím financované majitelem železáren. Vysázené akátové stromy
vyzdobily různé části obce.
Jednalo se také o zbudování železnice Hořovice – Mirošov a její projektované cestě přes Komárov. V obecním návrhu, který se prosazoval v komisionálním řízení, měla vést v tehdy ještě nezastavěných lokalitách obce,
podél Červeného potoka až k Záhorskému mostu (dnes u ZŠ), a dále po
stráni kolem Svatodobrotivského potoka (dnes Jalového). Ke stavbě ani po
letech nedošlo.
Bohatý byl také kulturní život. Četné divadelní hry Občansko dělnické
besedy i spolku Lidumil hrané v hostinci Fr. Kellnera se těšily velkému
zájmu. Rovněž cvičební večery a další veřejná cvičení sokolů, hudební
akademie, akce k uctění památky Jana Husa 5. července, koncerty,

›› Louka podél Červeného potoka, dnes hřiště a budova ZŠ TGM
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přednášky i taneční zábavy, občané Komárova i z okolí vždy hojně a s nadšením navštěvovali.
Ale nebyly jen radosti. Rok 1912 byl velice studený a deštivý, což
komplikovalo sklizeň obilí i dalších plodin. Zaznamenány jsou i epidemie černého kašle, spalniček, vyhořely dva domy (č.p. 6 a 95), řádily
choroby mezi drůbeží a psy. Neúspěšná byla i podaná žádost o zřízení
obvodové Měšťanské školy v Komárově. Ta byla pouze v Hořovicích.
V pěti třídách 1.- 5. ročníku obecné školy (dnešní budova muzea) bylo
zapsáno 377 dětí. Z nich 16 nejchudších bylo poděleno obuví a byl vydán
zákaz návštěvy hostinců školní a nedospělé mládeži do 16 let.
ROK 1922
Ten byl rovněž bohatý na dobré i méně radostné události. Díky existujícím spolkům, Dobrovolným hasičům, Občansko dělnické besedě, spolku
Lidumil, Ústřední Matici Školské a T.J. Sokol byla kulturní činnost bohatá. Konaly se tradiční masopustní a posvícenské zábavy, hudební večírky.
Divadelní hry i další představení místních spolků a zájezdových společností, často na jevišti v hostinci p. Leopolda Tůmy (dnes Na Růžku), se
rovněž těšily velkému zájmu. Komárovští hojně navštěvovali koncerty,
i zahradní, a také poučné přednášky se zajímavými světelnými obrazy
o historii země.

›› Komárov dnes
Zůstalo pouze pět. Proto Okresní politická správa počátkem ledna 1923
jmenovala v Komárově pro vedení obce Obecní správní komisi a 8. dubna téhož roku se konaly nové komunální volby.
Život v Komárově tak pokračoval po další roky až do dnešních dnů.
Naplněn byl výraznými událostmi ke škodě i ku prospěchu obyvatel.
Vždy záleželo na světových i společenských podmínkách a událostech,
ale i na přírodních zákonech, a konec konců také na přístupu a vzájemných vztazích lidí mezi sebou. Poučme se proto z historie. Přejme si,
a snažme se, aby Komárov jen vzkvétal, a byl klidným a příjemným prostředím pro život náš, i příštích generací.
Za muzejní komisi Libuše Hošková
Zdroj: Kroniky obce a kniha Události Komárovské,
fota archiv muzea a archiv T.J. Sokol

›› Foto spolkových herců
Ale! Oběžníkem Zemské politické správy byl zakázán mladistvým
osobám do 16 let přístup k zábavám všeho druhu po osmé hodině večerní. Na biograf a divadelní představení konaná odpoledne byl vstup dovolen jen byl-li program přístupný. Na dodržování tohoto nařízení dohlížel
strážník a dostával od pořadatele odměnu za jedno představení 10 Kč.
V obci dokončili stavbu nového betonového mostku (dříve dřevěného)
zvaného „Malý Záhorský“ přes Rohlovský potok, za vilou p. Bízka (dnes
Dvořákovi) a domem p. Hasmana.
Velkou akcí ke zvelebení obce byla úprava a válcování hlavní silnice od Ptákova až k továrně Neptun. Při pracích se využili všichni dosud nezaměstnaní dělníci. Od konce dubna do 26. června totiž probíhala
v místním závodě stávka slevačů, a posléze všech dělníků, proti tvrdým
podmínkám a snížení mezd. Po jejím ukončení jich 250 propustili, údajně
pro nedostatek práce.
Začátkem roku naléhali z Berního úřadu a Okresní politické správy,
s pohrůžkou exekucí, na zaplacení nesplacené státní bezúročné půjčky poskytnuté obci na úpravu škod způsobených katastrofální povodní
v roce 1872! Tento obnos činil 6 330 Kč a zastupitelé jej vsunuli do rozpočtu obce pro rok 1922. K zaplacení byli vyzváni i zdejší rolníci a domkáři, kteří kdysi také obdrželi půjčku na opravu svých, povodní poškozených domů. Nutno si uvědomit, že v této době byla jiná hodnota koruny
a peněžní částky zde uvedené, byly ve skutečnosti vysoké.
Aby špatných zpráv nebylo málo, zastupitelé vyhověli naléhavé žádosti osady Kleštěnice k jejímu závaznému oddělení od politické obce
Komárova a zřízení samostatné politické obce Kleštěnice. Proti tomu
byl pouze starosta osady p. Karel Fikar, který to uváděl jako pochybení
vzhledem k její malé a chudé existenci.
Dnem 14. listopadu rezignoval na funkci starosty p. František Matějka. Jednohlasně nebyla přijata, ale dále rezignovalo dalších 12 zastupitelů.
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Vážení přátelé, i pro letošní sezonu 2022
připravujeme od 1. května

OTEVŘENÍ NAŠEHO MUZEA
Otevřeno bude
KAŽDOU SOBOTU od 9:00 do 12:00 hodin.
MIMOŘÁDNÉ NÁVŠTĚVY
PO DOMLUVĚ S VEDOUCÍM MUZEA
(kontakt – Ing. Josef Erdinger, tel. č.: 777 142 813)
DÁLE PŘIPRAVUJEME
k letošnímu 120. výročí založení
T. J. SOKOL Komárov výstavu fotografií.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU
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120 let Sokola Komárov

4. 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.

P

o únorovém puči 1948 již bylo
jasné, že pro sokolskou organizaci nastává nejhorší doba od
založení Sokola. Nástupem komunistické vlády se v Tyršově domě
udály bouřlivé změny, kde akční
výbory rozhodovaly na všech stupních o předsednictvech v jednotách,
v župách i v Československé obci
sokolské. Starostu ČOS br. Dr. Antonína Hřebíka, náčelníka ČOS br.
MUDr. Miroslava Kavalíra, náčelnici ČOS ses. Marii Provazníkovou
a mnoho dalších odvolali. Již v této
době bylo jasné, že Sokol dlouho
nepřežije. Přesto sletové přípravy
pokračovaly s nezmenšeným úsilím
v drtivé většině členů Sokola, jako
odhodlání ukázat, co sokolstvo umí
a jak smýšlí. XI. všesokolský slet se
tedy konal.
Počátkem roku se uskutečňovaly
vyřazovací zkoušky, ve kterých naši
cvičenci vesměs prošli. Důkazem
toho byla i velká účast na XI. vše-

sokolském sletu – 43 žen, 35 mužů,
40 dorostenek, 42 dorostenců, 26
žákyň a 27 žáků. Dne 18. května se
v Komárově konalo velké veřejné
cvičení za účasti 260 cvičenců. Naši
členové se také účastnili 13. června
sletu Rokycanovy župy, který se
konal v Hořovicích, v překrásném
zámeckém parku.
Ani v Komárově akční výbor
Národní fronty nezůstal pozadu.
Po příjezdu ze sletu se udělovaly
důtky. V závodě se cvičenky přeřazovaly na méněhodnotná místa
a došlo i k vylučování ze sokolské
organizace údajně za nevhodné
chování na XI. všesokolském sletu.
Dne 14. listopadu 1948 byl na doporučení akčního výboru Národní
fronty jmenován nový výbor, a tím
končí sokolská činnost.
Od roku 1949 nese naše jednota
název Tělovýchovná jednota Buzuluk Komárov. Vznikla sloučením
Sokola, DTJ, FPT a sportovního

›› Spartakiáda 1975
klubu SK. Starostou nově vzniklé
tělovýchovné jednoty se stal Josef Novák, náčelníkem Josef Klier
a náčelnicí Dagmar Vodičková.
V roce 1950 přechází sokolovna
do správy ROH. V dalších letech je
činnost zaměřena na sportovní hry
a to házenou, košíkovou, kopanou,
dále pak na přípravu na spartakiádu, která se konala v roce 1955
jako oblastní v Komárově na hřišti
kopané a v červenci pak i celostátní
spartakiáda v Praze za účasti dorostu. V roce 1956 se vrací sokolovna
do majetku Československého svazu tělesné výchovy, a tím se stává
majetkem jednoty. Roku 1958 je
dokončena přístavba sokolovny –
jeviště.
V padesátých letech zaniká házená, sport provozovaný v Komárově od roku 1924, a přibližně ve
stejnou dobu i košíková. V tělovýchovné jednotě kromě základní
tělesné výchovy (později ZRTV –

základní a rekreační tělesná výchova) zůstávají z kolektivních sportů
jen kopaná a lední hokej. Ostatní
sporty se pěstují nárazově, většinou
bez řádného organizačního vedení.
Jsou to zejména stolní tenis, lehká
atletika, cyklistika a šachy. Nicméně sokolský duch stále v oddílech
ZRTV žil.
V roce 1958 se konají v Bratislavě tělovýchovné slavnosti, kterých
se zúčastnilo osm mužů a pět žen.
Potom následuje čtyřdenní zájezd
do Vysokých Tater. V roce 1960 se
koná okresní spartakiáda v Hořovicích a v červenci II. spartakiáda
v Praze za účasti 32 mužů a 18 žen.
V roce 1962 se začalo se stavbou
pevného kluziště za sokolovnou.
Po ročním úsilí se zde již na zimu
1963 sehrálo první utkání v ledním
hokeji.
V roce 1963 se zakládá oddíl odbíjené, který později slaví úspěchy
jako v minulosti házená a košíková.

›› Akademie 1962

›› Cvičenci TJ 1962
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›› LST 1975

www.ikomarov.cz

›› Přístavba sokolovny

›› Stavba nové haly

V roce 1965 se koná místní spartakiáda v Komárově. Na III. spartakiádu v Praze odjelo z naší jednoty 24
mužů a 18 žen. Roku 1968 se v Praze na Žofíně konal sjezd s cílem
obnovit ČOS. Z naší jednoty se zúčastnili Jaroslav Srp, Karel Prokop,
Jiří Vlček, Karel Kavalír a Antonín
Schneider.
V roce 1967 až 1969 byla uskutečněna rozsáhlá přestavba sokolovny v hodnotě 750 000 Kč, na které
pracovali převážně členové jednoty.
Na sokolovně byla realizována nástavba patra - čelní přístavba jako
byt pro sokolníka a boční přístavby
(ubytovna a schůzovna), byly vybudovány nové šatny se sprchami,
dodán nový parní kotel, proběhla
rekonstrukce topení a obložení stěn.
Sochy od Antonína Lhotáka, které
dříve zdobily průčelí, byly přemístěny před sokolovnu. Po ukončení přestavby byla provedena nová
fasáda celého bloku staré budovy
a přístaveb. Oddíl ledního hokeje
vybudoval za sokolovnou kluziště s osvětlením, které v roce 1971
zmodernizoval. V tu dobu také oddíl
odbíjené postavil nové hřiště, které
svému účelu slouží dodnes. V roce
1974 byl založen oddíl badmintonu,
který po deseti letech zanikl.
Na Strahov roku 1975 odjíždí
92 našich cvičenců a cvičenek. Na
této spartakiádě se poprvé představil

nově vzniklý oddíl rodičů a dětí. Vyvrcholením cvičebního roku začaly
být stanové tábory žactva, pořádané
pravidelně od roku 1975 (Drahoňův Újezd). Od roku 1975 se také
pořádá pravidelně Pešíkův pochod.
Přeborníkem Středočeského kraje
v gymnastickém víceboji žáků se
v roce 1975 a 1976 stal Jaromír Kavalír. Předsedou odboru ZRTV byl
Jiří Vlček, náčelníkem Karel Kavalír
a náčelnicí Zdeňka Orošová.
V roce 1976 již cvičitelé zajišťují chod tábora na vlastním pozemku
ve Lhotě pod Radčem. Tento žákovský letní tábor se koná každým rokem díky nezištnému úsilí a odkazu
Jaroslava Kocourka. Bratr Kocourek byl předsedou jednoty v letech
1967-1983 a velmi se zasloužil také
o zvelebování sokolovny. S počátky táboření a budování základny
ve Lhotě pod Radčem jsou spojena
tato jména: Josef Jelen, Karel Kavalír, Karel Krupička, Antonín a Josef
Schneiderové, Jaroslav Srp a první
hlavní vedoucí Jiří Vlček. Mezi
první oddílové vedoucí připomeňme ještě Jana Jelena, Zdeňku Šubrtovou, Alenu Matějkovou, Václavu
Voříškovou. Na udržování a zvelebování tábořiště se dále podílela
řada rodičů budoucích táborníků.
Všem nejmenovaným členům a brigádníkům, kteří stovkami hodin
nezištné práce pomohli tento tábor

›› LST 1979
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›› Rok 1977
postavit a vylepšovat až do dnešní
podoby, patří velký dík.
V roce 1978 se započalo s výstavbou nové tělocvičny, která je
řešena jako přístavek ke stávající
sokolovně. V následujícím roce dne
16. prosince 1979 byla slavnostně
otevřena. Členové jednoty na této
stavbě odpracovali 9 000 hodin.
V důsledku přístavby k sokolovně
se kluziště přestěhovalo do bývalé zahrady za hřištěm kopané, kde
bylo v roce 1977 zbudováno moderní kluziště s betonovou plochou.
Přeborníkem Středočeského kraje
ve sportovní gymnastice se v roce
1979 stal v kategorii mladších žáků
Tomáš Jelen.
Opět se zajišťuje nácvik na spartakiádu v roce 1980 včetně místní
spartakiády. Na Strahov odjíždí 100
cvičenců. Žactvo, dorost i členstvo
se účastní všech okresních, krajských i oblastních soutěží ve sportovní gymnastice, lehké atletice,
plavání a akcí pobytu v přírodě.
Jsou organizovány lyžařské zájezdy na Šumavu, výlety i vycházky
do blízkého i vzdáleného okolí,
putování v Krkonoších a „Víkendy
pod modrou oblohou“ ve Lhotě pod
Radčem. Přeborníky Středočeského
kraje pro rok 1980 se v kategorii
starších žáků stali Jan Vlček v lehké
atletice a Martin Moutelík ve sportovní gymnastice.

V rámci oslav 80. výročí založení jednoty v Komárově byla uskutečněna v roce 1982 tělovýchovná
akademie. Na nácviku jednotlivých
skladeb se podíleli Libuše Moutelíková, Božena Sojková, Věra Faitová, Zdeňka Šubrtová, Irena Dobrá,
Marie Müllerová, MUDr. Václava
Voříšková, Jaroslava Prokopová,
Ing. Jan Jelen, Jiří Vlček a Karel
Kavalír. V tomto roce se krajským
přeborníkem v lehké atletice stal
dorostenec Jan Vlček. V následujícím roce 1983 se krajským přeborníkem ve sportovní gymnastice stal
Jiří Srp v kategorii starší žáci. Odbor turistiky založil v roce 1984 tradici Vánočních běhů Komárovem.
V roce 1985 se v Komárově koná
na hřišti kopané oblastní spartakiáda, kde se 716 cvičenců a cvičenek
předvedlo v osmi tělovýchovných
skladbách. Vybraní cvičenci se opět
účastní i vyvrcholení na Strahově.
Nácvik na další plánovanou
spartakiádu byl téměř přerušen
politickými změnami v naší zemi.
Místo spartakiády se konaly tělovýchovné slavnosti na malém strahovském stadionu, kterých se zúčastnili
muži. Sametová revoluce přinesla
řadu společenských změn, které
pronikly i do tělovýchovného hnutí.
Tomáš Jelen, T. J. Sokol Komárov
Foto: z archivu Sokola Komárov
a z archivu muzejní komise

›› Leden 1981

11

Sokol v Komárově
letí už 120 let

D

ne 9. března 2022 oslavila
naše tělocvičná jednota 120
let od jejího založení. Letošní rok
je jubilejní nejen pro komárovský
Sokol, ale i pro celou Českou obec
sokolskou, která slaví 160 let od
svého vzniku.
U této příležitosti jsme uspořádali pro naše příznivce další sokolskou cestu - samozřejmě motivovanou historií Sokola a vším,
co se Sokola týká. Na trase byly
karty s kvízovými otázkami a pohybovými úkoly. Pokud účastníci
odpověděli správně na všechny
otázky, vyšla jim na konci tajenka.
Otázky z historie Sokola byly
postaveny tak, aby z nabídnutých
možností byla jasná správná odpověď. Tím jsme chtěli docílit toho,
aby se zábavnou formou i nesokolští účastníci dozvěděli něco nového o Sokolu. Například otázka
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Která dvojice stojí za založením
Sokola? a) Tyrš a Fügner, b) Křemílek a Vochomůrka, c) Štístko
a Poupěnka nebo Prvním starostou
komárovského Sokola byl a) Emanuel Wimmer, b) motýl Emanuel,
c) řezník Krkovička.
U každé otázky byl také nějaký
pohybový úkol (protože Sokol je
přece hlavně o pohybu). Pro malé
účastníky byly připraveny navíc
úkoly sokolíka Pepíka. Cesta byla
zpestřena fotografiemi, zachycujícími činnost Sokola Komárov.
V sobotu 12. března se konaly
Dětské šibřinky s bohatou účastí
dětí, i když krásné počasí lákalo do přírody. Další akcí pro veřejnost bude Velikonoční stezka
a Tělocvičná akademie v pátek
13. května 2022.
Eva Veigendová
T. J. Sokol Komárov
Foto: archiv Sokola Komárov
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Akce 120 kilometrů
O

dbor turistiky Sokola Komárov připravil nejen pro své členy, ale i pro
širokou veřejnost akci 120 km – k výročí založení Sokola v Komárově. Každý
zájemce si může vytisknout startovací
kartu z webu Sokola Komárov https://
tj-sokol-komarov.wbs.cz/?gen=5456,
na které si bude zaznamenávat ušlé kilometry při vycházkách nebo oficiálních
pochodech. Podmínkou je během roku
ujít alespoň 120 kilometrů. Akce bude
ukončena 30. listopadu 2022. Vyhodnocení (tři nejvýkonnější a deset vylosovaných) bude oznámeno v prosinci. Schránka s logem akce, kam se
můžou dávat vyplněné karty, bude viset na plotě u komárovské sokolovny.
Odbor turistiky T. J. Sokol Komárov
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V

den 160. výročí vzniku Sokola (16. února) byla i v Komárově nasvícena nejen budova místní sokolovny.
Dalším významným dnem byl 9. březen, kdy uplynulo 120 let od založení naší tělocvičné jednoty.
Foto: archiv Sokola Komárov

Valná hromada T.J. Sokol Komárov

�

ádná valná hromada jednoty se konala v úterý 8. března 2022. Po připomenutí tragických událostí na Ukrajině a 120. výročí naší jednoty následovaly mj. výroční zprávy odborů a oddílů, zpráva o rozpočtu, plán činnosti na další období a volba výboru jednoty. Starostou jednoty zůstává Bohuslav
Ernest. Členkou komárovské jednoty je také starostka ČOS Ing. Hana Moučková.
T. J. Sokol Komárov, Foto: z archivu Sokola Komárov

›› Výbor jednoty

›› Starostka ČOS Ing. Hana Moučková

›› Cvičitelský sbor

›› I předškoláci slavili 120. výročí
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Neznám krásnější pocit,
než když zkrotíš žár srdce
bouřlivého.
Pak láska rozměr dostává.
Trysk v chůzi se změní.
Požár v osvícení.
Srdce nebolí.
Něha tělem proudí.
Láska prostupuje vše,
čeho se dotýkáš.
Bůh mi pomohl.
Bůh je láska.
Autorka: Ivana Látalová

Jarní trhy
v Hořovicích

Z

veme Vás na Jarní trhy, které se
konají v sobotu 9. dubna 2022 od
8:00 do 13:00 na Palackého náměstí
v Hořovicích. Přijďte si koupit něco
nového, aby vás nepokakal beránek.
Můžete mít „něco na sebe“ a „něco
na zub“. Třeba krásné šperky,
pletená zvířátka, košíkářské zboží,
velikonoční zajíci ze sena, sazenice
i jiné velikonoční zboží. Výborné
dortíky, perníčky, koření a jiné pochutiny. Více na www.horovize.cz.

Děti ze ZUŠ Josefa Slavíka zpívaly pro Ukrajinu

K

omorní pěvecký soubor Základní umělecké školy Josefa
Slavíka Hořovice se připojil k celostátnímu projektu Mgr. Petry
Hejlové a Dětského pěveckého
sboru ZVONKY Mnichovo Hradiště ZPÍVÁME PRO UNICEF
2022 koncertem duchovní hudby
AVE MARIA.

V sobotu 26. března si mohli
diváci v klášterním kostele Nejsvětější Trojice na Palackého náměstí v Hořovicích poslechnout
Květuši Ernestovou z Komárova,
Originální pěvecké duo MAFI
a Komorní pěvecký soubor Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice se svými sólisty.

Zubní pohotovost (8:00 - 11:00)
2. – 3. 4.

9. – 10. 4.

15. – 16. 4.
17. – 18. 4.

23. – 24. 4.

30. 4.–1. 5.

MUDr. Třesohlavá Magdaléna, Lochovice 308, tel.: 723 556 474

MUDr. Karmazínová Jitka, Hořovice, Komenského 49, tel.: 311 516 660
MUDr. Kozlerová Irena, Beroun, Plzeňská 1880, tel.: 737 171 408

MUDr. Khamchukov Oleksii, Beroun, Pod Kaplankou 508, tel.: 705 126 502

MUDr. Krůta Václav, Beroun, Havlíčkova 113, tel.: 311 625 901

MUDr. Kurťáková Katarína, Beroun, Pod Haldou 64, tel.: 777 742 971

Spoluúčinkovaly Eliška Chaloupková (housle) a smyčcový soubor
MAD STRINGS. Duchovní slovo
pronesl P. Mgr. Stefan Wojdyła,
umělecký přednes - Klára Štochlová a Veronika Slavíková. V programu zazněly slavné mariánské
modlitby i komorní houslové
skladby. Diváci svým vstupným
podpořili program UNICEF Děti
ve válce.
Vybraná částka 6 180 Kč byla
zaslána na podporu programu
UNICEF DĚTI VE VÁLCE a poputuje přímo dětem na Ukrajinu.
Záštitu nad koncertem přijal místopředseda Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky Ing.
et Ing. Jan Skopeček, Ph. D.
www.zpivameprounicef.cz
Autor: ZÁMECKÁ NOKTURNA
Foto: archiv ZUŠ Hořovice

Světový den ledvin se letos zaměřil na zvýšení povědomí o nemocech ledvin

J

iž potřetí probíhal Světový den
ledvin v době pandemie a letošní termín konání byl celosvětově
10. března. Vzhledem k epidemické
situaci byla stejně jako v minulých
dvou letech omezena screeningová
vyšetření, která byla prováděna na
nefrologických pracovištích. Letošní
ročník měl zvýšit povědomí o onemocnění ledvin a zároveň informovat o prevenci.
Počet pacientů s chronickým
onemocněním ledvin roste každým
rokem a dle statistik by do roku 2040
mělo být onemocnění ledvin pátou
nejčastější příčinou úmrtí lidí. Aby
se této situaci zabránilo, byly stanoveny tři směry, na které je potřeba
se zaměřit. Za prvé je to posílení
znalostí v komunitě nemocných. „Je
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pravdou, že literatury k onemocnění ledvin pro laickou veřejnost není
mnoho. Stejně tak materiály týkající
se chronického onemocnění ledvin,
které by pacientům pomohly k lepšímu a snazšímu přístupu k informacím, jsou tak trochu nedostatkové
zboží,“ vysvětluje primářka MUDr.
Hana Novotná ze společnosti Dialýza a.s., která provozuje v Berouně dialyzační středisko. „Například
i možnost domácí peritoneální dialýzy či hemodialýzy je spoustě pacientů věc neznámá a přitom je běžně
využívaná. Podobně je to s paliativní
péčí u pacientů s onemocněním ledvin,“ doplňuje Adam Carda z Centra
domácí péče, které pečuje o pacienty
s onemocněním ledvin v domácím
prostředí.

Druhou důležitou oblastí je neustálé vzdělávání personálu, zejména
lékařů a sester. „Vzdělávání je nesmírně důležité, ovšem nebavíme
se tu jen o odborných medicínských
znalostech, ale také manažerských
dovednostech lékaře a dalšího zdravotnického personálu,“ říká prim.
MUDr. Hana Novotná z berounské
dialýzy. Poslední, třetí oblastí, na
kterou se zaměřuje téma letošního
ročníku Světového dne ledvin je politická. Světoví politici se nejčastěji
zaměřují na čtyři hlavní onemocnění a jejich problematiku. Jedná se
o kardiovaskulární onemocnění, rakovinu, diabetes a v poslední době
také hlavně respirační onemocnění.
Cílem projektu Světový den ledvin
je tuto situaci změnit a k výše vy-

jmenovaným chorobám se začít více
zaměřovat i na onemocnění ledvin.
Povědomí o chronickém onemocnění ledvin mezi veřejností je stále
nedostatečné.
Světový den ledvin připomíná
důležitost ledvin a jejich správné
funkce pro naše zdraví. V případě,
že člověk pociťuje jakékoli obtíže
s ledvinami, měl by vyhledat praktického lékaře, případně navštívit
nefrologickou ambulanci. Včasná
návštěva lékaře může pomoci odhalit onemocnění včas. Nemoci ledvin
bývají často v počátečních fázích
bezpříznaková. V Berouně se k akci
Světový den ledvin tradičně připojila Dialýza a Centrum domácí péče,
sídlící v Medicentru Beroun.
Adam Carda
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Základní kynologická organizace Komárov
V

sobotu 12. března se v Komárově uskutečnil Memoriál Jaroslava Kleknera. Jedná se o zimní
závod, který je každoročně pořádán na počest skvělého a zkušeného kynologa pana Jaroslava
Kleknera.
Hned ráno byla prezence závodníků. Před závodem si ještě pár
kynologů vyzkoušelo poslušnost
a aport. Poté se konalo losování
startovních čísel a mohlo se jít
závodit. Celý závod odstartovala
poslušnost ZZO. Následovala poslušnost v kategorii ZM a ZVV1.
Po poslušnosti šli závodníci ZM
a ZVV1 ještě na obrany.
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Za ZKO Komárov se účastnila Jana Fimonová s fenou Bellou
(kříženec) v kategorii ZZO, Jiří
Hůrka s fenou Sárou (německý
ovčák) v kategorii ZM a Roman
Procházka s Banditem od Madakru (belgický ovčák malinois) v kategorii ZVV1. Všichni obsadili
krásné 1. místo.
Ředitelem závodu byl pan Karel Hájek, který se skvěle postaral
o organizaci. Velké poděkování
patří i panu rozhodčímu Danovi
Palečkovi za jeho spravedlivé posuzování. Obrany obstaral figurant
Pavel Mayer.
Tímto bychom rádi poděkovali

všem našim sponzorům, bez kterých by nebylo možné závod uspořádat: městys Komárov, Weber
mlýn Hořovice, Habáček, 4dox,
Valeo, Trixie.
Všem účastníkům ještě jednou
moc gratulujeme, děkujeme našim

členům, kteří se podíleli na organizaci závodu, a panu starostovi Jaroslavu Kleknerovi, který se přišel
na závod podívat a podílel se na
vyhlašování výsledků.
Jana Fimonová, ZKO Komárov
Foto: Adéla Hůrková

Komárovští chovatelé
hodnotili rok 2021

V

sobotu 12. 2. 2022 se konala VČS ZO Komárov v restauraci Slavoj
v Osece. Chovatelé zde ve zprávách předsedy a vedoucích odborů
zhodnotili dosažené výsledky na výstavách a celoroční činnosti. Jaké
byly? Chovatelský rok začal z důvodu zákazů pro pořádání větších akcí
až první výstavou v květnu. V roce 2021 jsme se zúčastnili mezinárodní,
celostátní, národní, okresní výstavy, několika speciálních a šesti místních
výstav. Členové vystavili celkem 438 ks králíků, holubů a drůbeže. Za
vítězství v soutěžích si přivezli 21 pohárů a 32 čestných cen.
V říjnu se konala 17. mezinárodní výstava králíků čtyř měst tří zemí v rakouském Freistadtu.
V soutěži organizací bylo vyhodnoceno pořadí:
1. místo Freistadt (A)
1 161,0 bodů
2. místo region Gusental (A) & Komárov (CZ) 1 160,0 bodů
3. místo Passau (D) 1 159,5 bodu
Každoročně se v okrese Beroun pořádá soutěž o nejlepšího chovatele králíků, holubů a drůbeže. Jak se umístili Komárovští?
Králíci: 1. místo Kůtek J., 2. místo Kuta L., 4. místo Smíšek J., 5. místo
Vajnerová M., v mladých: 1. místo Šubert M.
Holubi: 1. místo Smíšek J., 4.,5.,6. místo Vavera J., v mladých: 1. místo Dan I.
Drůbež: 1. místo Smíšek J., v mladých: 1. místo Dan I.
V letošním roce bylo rozhodnuto, že u příležitosti 70 let založení ZO
v Komárově uspořádáme koncem září okresní výstavu a v říjnu v sokolovně 18. mezinárodní výstavu králíků.
ZO ČSCH Komárov

www.ikomarov.cz

Ukliďme – Komárov
www.UklidmeCesko.cz
Kdy: Termín byl přesunut z 2. 4. 2022 na

sobotu 9. 4. 2021
Kde:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Trasa: Komárov – Osek (cesta)
Trasa: Komárov – Osek – Hvozdec (Chlum)
Komárov – Mrtník – Chlum
Kleštěnice
Lomy – Sokolovice
Pytle a rukavice se
Betonka – Sokolovice

Organizátor:

městys Komárov

budou vydávat
na Úřadě městyse
Komárov

Kontaktní osoba:

Markéta Křížová,
mob: 603 862 976
e-mail: marketa.kriz@seznam.cz

od 8.30 do 10.00 hod.

Každá skupinka/jednotlivec dostane mapku trasy a sběrných
míst s bezpečnostními pokyny.
Všichni účastníci dostanou i malé občerstvení na cestu.

Děkujeme, že pomáháte!

www.ikomarov.cz
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Boxer z Komárova na prestižní FIGHT NIGHT 2

V

druhé polovině května se uskuteční v králodvorské multifunkční hale v pořadí druhý ročník Fight

Night, jenž se v minulém roce konal
v berounském kempu na Závodí.
Pořadatelé si znovu předsevzali jako

Nábor!

PŘIJĎ NA TRÉNINK

hlavní cíl pokračovat v představování bojových sportů široké veřejnosti
na Berounsku. Tentokrát tomu bude
v sousedním městě, v kryté hale,
aby situaci nemohlo ohrozit počasí. Dopoledne začne program ligou
smíšených bojových umění MMAA
a následovat bude galavečer MMA,
boxu, thaiboxu a K1.
Jako součást podpory místních bojových umění se představí náš komárovský boxer Dan Hirschbrich
a široká škála bojovníků z celého Berounska, například účastník finálové
pyramidy RFA David Dolák, Marek
Lev, Adéla Kantorová, Jan Křížek,
Jan Semlbauer nebo finalista IAF
StreetFighter sedmnáctiletý Tomáš
Holeček.

Místo konání výrazně omezuje kapacitu diváků.
Vstupné: Amatérská liga MMAA
Aréna Cup 69 od 11:30 do 16:00
vstupné 100 Kč
Galavečer FIGHT NIGHT Králův
Dvůr od 17:00 vstupné 350 Kč, děti
do 10 let 100 Kč,+ možnost VIP
Předprodej je zahájen
1. dubna 2022.
Kontakt: 736 678 688 / 777 281 222
Datum a místo konání akce:
FIGHT NIGHT Králův Dvůr
21. 5. 2022
Sportovní hala Králův Dvůr
Nad Stadionem 250
267 01 Králův Dvůr
Za pořadatele a TCB GYM
David Holeček

Pondělí , úterý , středa a čtvrtek od 17h/mini a mladší
přípravka úterý a čtvrtek od 16:30/
Fotbalové hřiště FK Komárov

PŘIJÍT MŮŽE KDOKOLIV!
Minipřípravka-Mladší přípravka-Starší přípravka-Mladší žáci-starší žáci-Dorost-Btým-Atým

POJĎ HRÁT NEJPOPULÁRNĚJŠÍ SPORT NA SVĚTĚ
A OBLÉKEJ BARVY FK KOMÁROV!
https://fk-komarov.cz/

FK Komárov

@FK_komarov_official1924

Pro více informací kontaktujte : Karla Jonáka tel : 604236371
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Městys Komárov pořádá

Komárovské
vínování

náměstí Míru Komárov

Akce nejen pro milovníky vína, ale i dobrého jídla a piva. Návštěvníci mohou
ochutnat místní speciality a pobavit se při bohatém kulturním programu. Každý
milovník vína si může za 70,- Kč zakoupit degustační skleničku na ochutnávku
vín.
Program:
❖ Zahájení akce
❖ Mládí z Čejče
14:00 h.
Cimbálová muzika
❖ Představení vinařů vyhlášení soutěže
❖ Hořovická osma 15:30 h.
Dechová kapela pod vedením Františka Fejtka
❖ Vystoupení konferenciéra a čestného hosta
❖ Mládí z Čejče
17:00 h.
Cimbálová muzika
❖ Vyhlášení soutěže a losování tomboly
❖ ROCKSANA
19:30 h.
Rocková kapela ze Zaječova
❖ Ukončení akce
22:00 h.
(Uvedené časy jsou pouze orientační)
• Propagace tuzemských vín od deseti různých vinařů a potravin
• Doprovodný program s hudbou pro všechny generace
• Pro děti tvořivé dílny a malování na obličej

www.ikomarov.cz
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MĚSTYS KOMÁROV VE SPOLUPRÁCI S MARKEM ŠMIEDEM UVÁDÍ

6. – 8. května 2022

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
PRODEJ VSTUPENEK BUDE ZAHÁJEN V PÁTEK 25. BŘEZNA 2022 OD 8:00 NA ÚŘADU MĚSTYSE KOMÁROV A NÁSLEDNĚ BĚHEM
ÚŘEDNÍCH HODIN. VSTUPENKY NELZE REZERVOVAT. NA KAŽDÉ PŘEDSTAVENÍ MOŽNO ZAKOUPIT POUZE 6 VSTUPENEK NA
OSOBU.
WEB: www.ikomarov.cz
FB: Divadelní festival Pešík

KOMÁROVÁK vydává Městys Komárov. Povoleno pod reg. č. MK ČR E 10542.
Uzávěrka příspěvků pro příští číslo: 15. 5. 2022.
Příspěvky zasílejte na e-mail: redakce@ikomarov.cz. Sazba a tisk: Reklamní studio Dalmat.
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