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V závěru roku mnoho z nás hodnotí, co skoro již uplynulý rok přinesl,
co dal, co vzal. Přemýšlíme, zda jsme nemohli některé věci udělat jinak,
jestli to, co jsme vykonali, jsme udělali správně. V podobném duchu
se nesl rozhovor s panem Antonínem Merhautem, starostou městyse
Komárov. Nutno podotknout, že s člověkem zkušeným, který vede
Komárov nepřetržitě již od roku 1998.
Pane starosto, podobně jako ostatních členů rady se vás ptáme, jak
vnímáte Programové prohlášení zastupitelstva městyse Komárov 2014
– 2018, kde vidíte vy určité priority
a váš přínos k jeho naplňování?
Programové prohlášení vidím jako
zásadní dokument pro rozvoj městyse,
na které se shodli všichni zastupitelé.
V jednotlivých oblastech i následně
pak v dílčích úkolech. Osobně jsem
rád, že jednotlivé body programového
prohlášení kontinuálně navazují na
práci předchozího zastupitelstva.
Odpovědět na druhou část otázky,
kde vnímám svůj osobní přínos je
pro mě těžké. Sám osobně považuji
všechny oblasti rozvoje městysu za
potřebné a nutné. Pokud se podívám
trochu zpět, v Komárově se podařilo
vykonat mnoho dobrého, je i nesporným faktem, že některé věci se
mohly udělat jinak; konečně to vždy
posuzují sami občané Komárova.
Svoji hlavní úlohu vnímám v koordinaci dílčích úkolů programového
prohlášení, jako svoji „osobní“ prioritu pak potřebu trvalé péče o budovy
v majetku městysu, v oblasti úprav
a oprav veřejných budov, a to ať se
jedná o mateřskou školku, školu, zdravotní středisko, dům s pečovatelskou
službou a další. Druhou oblastí, o kterou se často zasazuji je budování
a včasné opravy komunikací, včetně

chodníků. Tím nechci říci, že se
nezajímám o život našich starších
spoluobčanů v domě s pečovatelskou
službou nebo o činnost obou školských
institucí, ba naopak. Určitě mě zajímá,
jak se daří učitelům pracovat s dětmi
a žáky, není mi lhostejné, jací žáci
z naší školy vycházejí.
Ptali jste se mě na osobní přínos, a ten
vnímám spíše v oblastech, kde se něco
buduje, připravuje, tam kde mohu být
prospěšný díky zkušenostem.
Pane starosto, další naše otázka
směřuje na činnost rady, na záležitosti, které rada v současnosti řeší,
které jsou aktuální.
Rada městyse pracuje pravidelně,
v současné době se schází 1x týdně.
Kromě úkonů, které vyplývají z běžného života městysu, se rada věnuje
i otázkám a úkolům dlouhodobějšího
charakteru. Uvedu proto výčet hlavních
úkolů, ostatně podrobnější informace
lze čerpat z webových stránek obce.
Momentálně rada projednávala a připravovala návrh rozpočtu městysu
pro rok 2016, což je poměrně složitá
a zásadní věc (Poznámka redakce
– návrh byl zastupitelstvem projednán a schválen na veřejném zasedání
zastupitelstva 26.11.2015). Připravit
rozpočet tak, aby byl vyvážen v jednotlivých paragrafech a položkách,
není zrovna jednoduchá práce.

Druhou hlavní oblastí, kterou rada
připravuje, jsou dokumenty pro jednání zastupitelstva ve věci výstavby
v lokalitách Dráteník I a Dráteník II.
Jde především o dostavbu komunikace v již zastavěné lokalitě. Věříme,
že společně s firmou LS Real dojdeme
k řešení a obyvatelé z rodinných domků budou mít zajištěn řádný přístup
do svých domovů.
V neposlední řadě se věnujeme i vyúčtování příspěvků a dotací, které jsme
získali na opravy a zateplení objektů
mateřské školy a zdravotního střediska.
Připravujeme rovněž podklady pro
připravované akce na rok 2016. Jedná
se o přípravu a vyhotovení stavebně
technické dokumentace na rekonstrukci náměstí Otty z Losu, vybraných
chodníků, chceme postoupit při opravách a rekonstrukcích elektrické sítě
v Komárově, usilujeme o vybudování
zázemí pro místní hasiče a zejména jejich zásahovou jednotku.
Pokračování na straně 2.

antonín merhaut
Dokončení ze strany 1.

V příštím roce chceme vyřešit vybudování odstavné plochy před základní
školou a pracovat na dokončení studie
revitalizace komárovského sídliště.
Jak bylo řečeno v úvodu rozhovoru,
s koncem roku přichází i hodnocení toho, co bylo vykonáno.
Jak vy vnímáte uplynulý rok,
co se podařilo, co naopak drhne,
či se nedaří?
Osobně mám velkou radost z toho,
že se dokončila rekonstrukce mateřské
školy, která byla započata již minulým
zastupitelstvem. Objekt po rekonstrukci splňuje všechna kritéria energetické
náročnosti, je opravený zevnitř a nyní
i zvenku.

Snižování spotřeby energie v budově mateřské
školy č.p. 480. Dle projektu ing. Filipa Šraila
provedla firma Staveko spol. s r. o. Příbram
- stavbyvedoucí p. Rys. Bylo provedeno zateplení obvodového pláště a střechy budovy.
Byla provedena výměna oken a vstupních
dveří, částečné vyzdění copilitových stěn
a sjednocení otvorů s 2. NP, oprava schodišť
a terasy před dvorní fasádou. Byla provedena
instalace vzduchotechnického zařízení s nuceným větráním budovy. Oprava započata
13.7.2015 kolaudace proběhla 22.10.2015.

Velmi dobře byla provedena rovněž
rekonstrukce objektu, ve které sídlí
zdravotní středisko.

Snižování spotřeby v budově zdravotního
střediska č.p. 501. Bylo provedeno zateplení
obvodového pláště a zastřešení včetně soklů
a atik. Byla provedena výměna 2 dveřních
výplní u vstupní části včetně klempířských
a zámečnických prvků.
Opravu provedla firma Rios spol. s r. o.
Příbram- stavbyvedoucí p. Kubín.
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V souvislosti s prováděním obou staveb děkuji všem občanům Komárova
a okolí, zejména pak dětem a jejich
rodičům, za trpělivost a pochopení.
Jak jsem již říkal dříve na jiném
místě našeho rozhovoru, mám radost i z toho, že práce stávajícího
zastupitelstva kontinuálně navazuje
na úsilí a činnost toho předcházejícího.
Důkazem je dokončení rekonstrukce
velké části ulice Záskalská, včetně vybudování nové autobusové zastávky,
a provedení opravy ulice Spojovací.
Podle mě opět velký kus práce, který
se podařil.

Oprava ulice Záskalská 1 část. Celková délka
opravené komunikace je 690 m, byl proveden
nový živičný povrch komunikace a chodníků,
osazeny nové obrubníky a nové odvodňovací
vpusti. Byla vybudována nová autobusová
zastávka U Kocábky.
Oprava započata v roce 2014 a kolaudace
provedena 2.7.2015. Projekt vypracoval
ing. Křižák. Stavbu provedla firma Froněk
spol. s r. o. Rakovník - stavbyvedoucí pan
T. Macálka.

Jako poslední bych zmínil další větší
stavební akci, která proběhla o prázdninách. Jednalo se o generální opravu
kanalizace z WC v základní škole.
Dle projektu ing. Andrta ji provedla firma DAK Hořovice spol. s r. o.
- stavbyvedoucí p. ing. Kubát.
(Mimochodem, oba jsou bývalými
žáky naší základní školy – pozn. redakce.)
K hodnocení patří i výčet toho, co se
nezdařilo, nepodařilo, a již z různých
důvodů. Snad neprozrazuji velké
tajemství, když jako neúspěch uvedu,

Oprava ulice Spojovací. Celková délka
opravené komunikace je 211 m. Projekt vypracoval ing. Křižák. Stavbu provedla firma
Strabag a.s. - stavbyvedoucí p. ing. Bauer.
Generální opravu veřejného osvětlení v této
ulici provedla firma Hoel spol. s r. o. Cerhovice p. Homolka.

že se opět nepodařilo najít dostatečný
objem finančních prostředků na rekonstrukci hasičské zbrojnice. Osobně
mě to mrzí, neboť si uvědomuji naléhavou potřebu vytvoření odpovídajícího zázemí pro naši zásahovou
jednotku. O to více je tato potřeba
naléhavá v současné době, kdy bude
zrušen stávající vojenský újezd
a s ohledem na to, že Komárov leží
blízko jeho hranice, určitě pro naši
jednotku hasičů vyvstanou další úkoly. Nicméně úsilí o vyřešení „dluhu“
bude ze strany rady, komise pro rozvoj
městyse, výstavbu a ochranu životního
prostředí a i mně samotného nadále
pokračovat.
Zklamání mi přineslo i poznání,
že jsme nezískali dotaci na opravu
podlahových ploch ve třídách základní školy, které se nacházejí v přízemí
školy. Rekonstrukce podlah by určitě
přispěla ke zlepšení prostředí žáků
školy.
Neúspěchem letošního roku bylo neprovedení rekonstrukce elektroinstalací
v místním muzeu. Sám si musím
odpovědět na některé otázky, které
jsou s touto situací spojeny.
Pane starosto, blíží se Vánoce
a konec roku. Co byste chtěl popřát
obyvatelům Komárova?
Obyvatelé Komárova jsou vstřícní
a pracovití lidé. Řada rodin má zde
kořeny po několik staletí. Velice si jich
vážím a obdivuji pro jejich nápaditost
a tvořivost, pro jejich píli.
Ze srdce přeji všem obyvatelům
Komárova především hodně zdraví
a štěstí, dále bych chtěl popřát spokojenost a rovněž naplnění jejich přání.

Přehrada pod Kleštěnicí
- co víme o plánech
V současné době jsou známy dva plány na přehradu
v lokalitě pod Kleštěnicí.
❚ První plán, tzv. „velké“ přehrady, pochází od Ministerstva zemědělství. V mapě je plánovaná trvalá hladina
této přehrady zakreslena silnou čarou. Účelem této přehrady
má být zmírnění následků povodní a zároveň jako vodní
zdroj. Potenciální objem je 6,5 mil. m3 a vodní plocha
by zabírala 62 ha hráz by dosahovala výšky až 32 m.
❚ Druhý plán, tzv. „malé“ přehrady, je zpracováván pro
Povodí Vltavy a přehrada je koncipována jako retenční
nádrž čistě pro účely protipovodňové ochrany. Maximální výška hráze by byla cca 18 m. Délka vzdutí vodní
hladiny za normálního stavu by byla 250 m, při povodni
pak maximálně 1070 m.
Městys Komárov a obec Zaječov zaslaly připomínky k plánu „velké“ přehrady, které svojí závažností žádaly zrušení
plánu této přehrady. Připomínky nebyly Ministerstvem
akceptovány.
Městys Komárov dále zaslal nesouhlasné vyjádření k vyhodnocení vlivu přehrady na životní prostředí, které bylo
zcela v rozporu se stejným posudkem, který si nechal
zpracovat Středočeský kraj. Na odpověď čekáme.
K plánu „malé“ přehrady zaslal městys Komárov žádost
o místní projednání s projektantem, kde bychom mohli
uplatnit připomínky. Odpověď zatím nepřišla.
Více detailů plánujeme uveřejnit v příštím Komárováku.

Poselství Vánoc

❚ Adventní neděle – mše svaté: 16.00 (sobota) Hostomice,
8.30 Lochovice, 10.00 Hořovice, 11.30 Mrtník, 15.00 Praskolesy.

Drazí čtenáři!
Zase po roce se blíží Vánoce. Už ve Starém zákoně
zaznívá proroctví: „Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo, obyvatelům země vzchází světlo“ (Iz 9,1).
O jeho naplnění píše evangelista Lukáš: „Najednou
u nich stál anděl Páně a sláva Páně se kolem nich
rozzářila“ (Lk 2,9). Biblické texty tedy představují
narození Mesiáše, Ježíše Krista, jako příchod světla,
které prostupuje a rozptyluje i ty nejhlubší temnoty.
Příchod, který není demonstrací síly, ale zjevením
veliké Boží něhy. Vždyť narozený a do jeslí položený
Ježíš je bezbranné miminko jako všechna ostatní.
Vánoční noc nás tedy zve k zamyšlení. Jak přijímám
tuto Boží něhu já? Nechám se od Boha dostihnout,
obejmout anebo Mu bráním se přiblížit? Já hledám
Boha – mohli bychom namítnout. Nicméně, ještě
důležitější, než Ho hledat, je nechat se od Něho
hledat, nalézt a s přívětivostí pohladit. Otázka,
kterou nám toto Dítě klade svojí přítomností:
dovolím Bohu, aby mne měl rád?
Radostný advent a požehnané vánoční svátky vám
přeje a na cestu rokem 2016 žehná
Stefan Wojdyła, kněz

❚ Roráty (pondělí a středa v 6.00 kaple Loreta).
❚ Srdečně zveme na pouť při příležitosti svátku svatého
	Mikuláše, patrona kostela v Praskolesích. Poutní mše bude
v kostele v Praskolesích v sobotu 5. prosince od 14 hodin.
❚ Čtvrtek 24.12., Vigilie Narození Páně – mše svaté:
15.00 Praskolesy, 20.00 Hostomice, 22.00 Mrtník, 24.00 Hořovice,
kostel sv. Jiljí.
❚ Pátek 25.12., Slavnost Narození Páně – mše svaté:
8.30 Lochovice, 10.00 Hořovice, kostel sv. Jiljí, 11.30 Mrtník,
15.00 Praskolesy.
❚ Návštěva betléma: pátek 25.12., od 14.00 do 17.00 ve všech
kostelech hořovické farnosti.
❚ Sobota 26.12., sv. Štěpána – mše svaté: 8.30 Lochovice,
10.00 Hořovice, kostel sv. Trojice, 11.30 Hostomice.
❚ Neděle 27. 12., Svátek sv. Rodiny – mše svaté: 8.30 Lochovice,
10.00 Hořovice, kostel sv. Trojice, 11.30 Mrtník, 15.00 Praskolesy.
Při všech mších obnova manželských slibů.
❚ Čtvrtek 31.12., poděkování za uplynulý rok – mše svatá:
16.00 Hořovice, kostel sv. Jiljí.
❚ Pátek 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
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Zprávičky ze školy
VÝLETY

BESEDY

DIVADLO U HASIČŮ PRAHA
V pondělí 19.10. jsme s dětmi z prvních tříd vyrazili
do Prahy do vinohradského Divadla u hasičů na pohádku
Kocour Modroočko. Jelikož náš program začínal v 9.30
hodin, vyjížděli jsme z Komárova již v půl osmé. Cesta
nakonec trvala skutečně celé dvě hodiny, neboť na dálnici
byla před Loděnicemi zácpa a v Praze jsme se posunovali
také velice pomalu. Děti si však cestu i přesto užily, protože jim cestu zpříjemnila pohádka na videu.
V divadle jsme odložili kabáty a bundy a pohádka začala.
Kocour Modroočko byl roztomilý kocourek, který se učil
správným kočičím mravům od starého zkušeného kocoura. Ten s publikem komunikoval a to děti velice bavilo.
Příběh byl doprovázen melodickými písničkami, které
si děti pobrukovaly spolu s herci. Kocourek Modroočko
se zdárně naučil správně mňoukat, lézt na strom a chytat myši. Jeho kamarádka Zelenoočka ho naučila dokonce
kočičímu zpívání. Příběh končil narozením koťátek,
jejichž rodiči byli Modroočko a jeho nejmilejší kočička.
Děti nakonec odměnily herce hlasitým potleskem.
Do Komárova jsme se vraceli s pocitem příjemně
stráveného dopoledne.
V. Sojková, I. Hošková

ZAJÍMAVÉ HOUBIČKY
Ve čtvrtek 5.11. do naší školy přijel z Mělníka pan mykolog Jaroslav Malý. Povídal si s dětmi o houbách jedlých
(hřiby, bedly, lišky, klouzci, pýchavky a kozáci) a nejedlých
(muchomůrky, závojenky a hřib satan) i o houbách
nebezpečných. Nejnebezpečnější houbou je pavučinec
plyšový, kterým se kdysi na jednom dětském táboře
v Polsku otrávilo 11 dětí (trvalo velmi dlouho, než se
otrava projevila, v tom je hrozba této houby).
Všechny houby pan Malý ukazoval na obrázcích v prezentaci na interaktivní tabuli. Některé houby si mohli
žáci i očichat, jedna voněla po koření maggi, další jako
ředkev. Dále se děti dozvěděly také to, že z hub se dají
kromě řízků dělat škvarky, polévky, smaženice a jednu
velmi zdravou houbu – hlívu ústřičnou si mohou dát
v podobě sladkého bonbónu, zvláště pak v období
chřipek. V průběhu besedy dával pan Malý žákům
různé otázky, a ti co odpověděli správně, byli odměněni
lízátkem. Na závěr vyhlásil pro děti soutěž o nejhezčí
fotografii s houbami, které se mohou zúčastnit na internetu a získat velmi pěkné ceny. Celá beseda a povídání
o houbách bylo pro děti velice přínosné a zajímavé, protože si odnesly nové vědomosti a poznatky, které ještě
neznaly.
Mgr. Věra Ulmanová

DÝŇOVÁNÍ V ČECHOVĚ STODOLE
Tematické programy od jara až do zimy - to nabízí
Čechova stodola v Bukové u Příbramě nejenom pro školy.
Podzimem oděné stavení navštívili žáci třetích ročníků
v polovině října, aby se zúčastnili tzv. dýňování. Ve stodole na ně čekal zábavný a bohatý program.
Nejenom, že si děti ve výtvarné dílně vyrobily závěsné
dekorace, jejichž úhlavním motivem byla samozřejmě
dýně, ale dostaly se i do strašidelné části stavení, kde je
pohltila doslova dušičková atmosféra. Kromě duchů
se ve stodole nějakým nedopatřením ocitl i hejkal, kterého
z tohoto děsivého místa měli malí návštěvníci vysvobodit pomocí kouzelného zaříkadla. Aby se ovšem děti
mohly naučit celé zaříkadlo a pustit hejkala na svobodu,
bylo třeba splnit několik úkolů. Postupně si tak žáci
za svou šikovnost vysloužili jednotlivé části textu.
Posledním a nejdůležitějším úkolem pak bylo zpaměti
přednést zaříkadlo, aby se otevřely zakleté dveře.
Mgr. Lucie Černá
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SPORT
FUTSAL
4.11. (mladší žáci 6.-7. ročník) a 11.11. (starší žáci
8.-9. ročník) sehráli žáci ZŠ TGM Komárov v Králově
Dvoře souboj o postup do krajského kola ve futsalu.
Mladší žáci po heroickém výkonu obsadili druhé místo
a postoupili tak do krajského kola. To se bude konat
ještě do konce letošního roku.
Výsledky:
Komárov – 3. ZŠ Beroun
7:2
Komárov – ZŠ Cerhovice
7:3
Komárov – ZŠ Králův Dvůr
3:5
Starším žákům se nepodařilo napodobit mladší kamarády a
letošního roku do krajského kola nepostupují. Nicméně
si vedli docela dobře a přes řadu nemocných se ukázali
v dobrém světle. Bohužel nenavázali na loňské úspěchy,
kdy mužstvo starších žáků postoupilo až do celostátního
finále, kde skončilo na druhém místě.
Výsledky
Komárov – 3. ZŠ Beroun
2:2
Komárov – ZŠ Cerhovice
1:2
Komárov – ZŠ Králův Dvůr
6:2
Držme palce mužstvu mladších fotbalistů!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA KOMÁROV
DĚKUJE

Bc. KAMILE ANÝŽOVÉ

manažerce firmy KREATIVITA – HOBBY

za sponzorský dar ve výši 10 000,- Kč
Finanční prostředky byly využity na nákup interaktivních programů
pro vzdělávání žáků školy.

Podzim v mateřské škole

❚ V pátek 25. září se děti ze školky zúčastnily výstavy drobného zvířectva
v Sokolovickém areálu. Měly možnost vidět různé druhy domácích zvířat.
❚ Ve spolupráci se ZŠ Komárov proběhla v úterý 29. září ukázka výcviku
dravého ptactva na hřišti FK Komárov. Děti se seznámily s nejrůznějšími
druhy dravců a viděly i jejich výcvik. K oběma výpravám přispělo i krásné
podzimní počasí.
❚ V říjnu proběhla v mateřské škole dvě divadelní představení „O veliké řepě“
a „Školička víly Pohádky“. Ve spolupráci s rodiči jsme uspořádali „Ovocné
a zeleninové dny“ spojené s ochutnávkou.
❚ 10. listopadu k nám přijelo Planetárium Praha se svým sférickým kinem.
Děti uviděly netradiční promítání o podmořském světě.
❚ V pondělí 23. listopadu k nám zavítala hudební agentura pana Kubce
se svým představením „Vánoční andílek“. Dětem se velmi líbilo, byly
zapojovány do programu a připomenuly si tak nadcházející vánoční čas.
❚ V sobotu 28. listopadu si předškolní děti zazpívaly pod vánočním stromem,
v úterý 1. prosince jsme jeli do Karlštejna na výstavu betlémů a nyní
už se všichni těšíme na Mikuláše a Vánoce.
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Některá významná výročí v závěru roku 2015
❚ 1.11.1420 bitva u Vyšehradu - Pražané oblehli Vyšehrad
a za pomoci svých spojenců porazili Zikmundovo
vojsko. Při obraně Vyšehradu zahynul i komárovský
vladyka Kunata Pešík - 595 let

❚ 5.12.1880 založena Ústřední matice školská v Praze
- 135 let
❚ 7.12.1906 první transplantaci oční rohovky na světě
provedl primář očního oddělení olomoucké kliniky
Karl Eduard Zirm - 110 let
❚ 8.12.1890 se narodil Bohuslav Martinů, hudební
skladatel (zemřel 28.8.1959) - 125 let
❚ 10.12.1790 se narodil Václav Veverka, spolu s bratrancem Františkem, vynálezce ruchadla (zemřel 23.2.1849)
- 225 let

❚ 5.11.1890 se narodil malíř, grafik, ilustrátor Jan Zrzavý
- 125 let
❚ 8.11.1620 se konala bitva na Bílé Hoře. Stavovské vojsko
bylo poraženo vojskem císaře Ferdinanda II. a Katolické
ligy. Nastal čas vlády Habsburků a násilné katolizace
Čech - 395 let
❚ 15.11.1670 zemřel v Amsterodamu pedagog, učenec,
Učitel národů, Jan Amos Komenský - 345 let (narozen
28.3.1592)
❚ 16.11.1810 se narodil básník, romantik, Karel Hynek
Mácha (navštívil i hrad Valdek) - 205 let (zemřel
6.11.1836)
❚ 21.11.1870 zemřel Karel Jaromír Erben, básník, překladatel - 145 let (nar. 7.11.1811)
❚ 21.11.2000 zemřel obdivuhodný sportovec i člověk,
vítěz na OH v Londýně v roce 1948 a v Helsinkách
v roce 1952, Emil Zátopek - 15 let (nar. 19.9.1922)
❚ 23.11.1815 bylo zrušeno vybírání mostného na Karlově
mostě v Praze - 200 let
❚ 25.11.1895 se narodil arm. generál a prezident Československa Ludvík Svoboda - 120 let (zemřel 20.9.1979)
❚ 26.11.1775 začalo pravidelné měření teplot a zapisování počasí v pražském Klementinu (někdy se uvádí,
že započalo již v lednu 1775) - 240 let
❚ 28.11.1695 zemřel na popravišti v Plzni Jan Sladký
Kozina, sedlák, jeden z vůdců protifeudálního povstání
Chodů proti W. M. Lamingerovi (Lomikarovi) - 320 let
(narozen 10.9.1652)
❚ 28.11.1970 zemřel v Dobříši spisovatel, dramatik Jan
Drda (Hrátky s čertem, Městečko na dlani, Němá
barikáda, České pohádky, Dalskabáty, hříšná ves...)
- 45 let (narozen 4.4.1915 v Příbrami - uplynulo 100 let)
❚ 29.11.1780 zemřela Marie Terezie - 235 let (narozena
13.5.1717)
❚ 5.12.1870 se narodil Vítězslav Novák, skladatel (zemřel
18.7.1949) - 145 let
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❚ 11.12.1900 se narodila Hermína Týrlová, režisérka
(zemřela 3.5.1993) - 115 let
❚ 20.12.1890 se narodil Jaroslav Heyrovský, fyzik,
chemik, tvůrce polarografické analytické metody,
nositel Nobelovy ceny (zemřel 27.3.1967) - 125 let
❚ 21.12.1850 se narodil Zdeněk Fibich, hudební skladatel
(zemřel 15.10.1900) - 165 let
❚ 21.12.1765 zemřel Prokop Diviš, přírodovědec, vynálezce bleskosvodu (narozen 26.3.1698) - 250 let
❚ 25.12.1930 se konala premiéra prvního českého zvukového filmu Fidlovačka - 85 let
❚ 31.12.1915 se narodil Jan Opletal, student (zabit
11.11.1939) - 100 let
A ještě několik významných výročí letošního roku:
R. 885 zemřel Metoděj, slovanský zvěrozvěst, r. 995
vyvraždění Slavníkovců na Libici, nastolení vlády
Přemyslovců, r. 1355 byl v Římě korunován Karel IV.
císařem Říše římsko-německé, r. 1410 sestrojil Mikuláš
z Kadaně Staroměstský orloj, r. 1500 dokončil Benedikt
Rejt Vladislavský sál, r. 1600 provedl Jan Jesenský-Jesenius
první veřejnou pitvu lidského těla, r. 1790 otevřel Václav
Matěj Kramerius první novodobé české nakladatelství
a knihkupectví „Českou expedici“, r. 1815 řídil Josef Božek
v Praze ve Stromovce první parní vůz, 1835 vyšel poprvé
časopis Květy, 1875 zahájila provoz první pražská tramvaj - koňka, 1885 byl slavnostně otevřen Dům umělců,
zvaný též Rudolfinum podle korunního prince Rudolfa,
který měl nad stavbou patronát, r. 1890 byla dokončena
stavba Národního muzea, otevřeno první dívčí gymnazium v Čechách i Rakousko-Uhersku, založen první
atletický klub AC Sparta, narodil se Karel Čapek, 1935
zemřel Josef Suk, skladatel a houslista, 1945 znovu
zahájen provoz Stavovského divadla, 1965 zahájil činnost
Činoherní klub v Praze...
Zdroj- internet

-lh- muzejní komise

Vážení spoluobčané
děkujeme za Vaši přízeň
a ocenění naší práce, které jste
vyjádřili při návštěvě muzea.
Přejeme Vám hezké prožití
vánočních svátků, pevné zdraví
a pohodu v novém roce 2016.
Těšíme se na další setkávání
s Vámi při objevování
společenského života,
tvůrčí šikovnosti
a práce našich předků.
Členové muzejní komise
při Úřadu městyse Komárov

Opravdu víme, jak vypadala stará komárovská tvrz?
V listopadovém čísle 2015 Komárováku vyšel příspěvek (šifra -lh- muzejní
komise) Komárovská tvrz a její historie. Vzhledem k tomu, že článek
je koncipován jako kritika publikace
Buzuluk a.s. Příběh starý 555 let,
pokládám jako její autor za svou
povinnost se k němu vyjádřit.
Autor článku zde předně za pomoci
sáhodlouhé citace a několika odkazy
dovozuje, že je chybný můj názor:
Jak vypadala původní komárovská
tvrz, těžko říci. Přes pečlivý výběr
pana - paní -lh- z literatury na uvedené větě trvám. Jednalo se mi totiž
o tvrz původní, tedy z doby předhusitské. Jak však i z kritikových
vývodů plyne, naše současné znalosti
se mohou opírat pouze o stav sklepení,
jež i odborníci přímo hodnotí jako
zbytky patrně třídílné palácové stavby.
Těžko tedy, stejně jako u ostatních
středověkých destrukcí hodnotit, jak
stavba skutečně vypadala. Proto jsem
se vyjádřil, jak je výše uvedeno. Popisem dalšího vývoje tvrze jsem se
nezabýval, protože v souvislostech publikace zabývající se především železem,
jsem ji pokládal za věc toliko okrajovou. K tomu snad ještě moje slova
z epilogu knížky: Prosím ale, aby
případní kritici projevili jistou shovívavost, neboť pokud bychom chtěli,
aby knížka zachytila vše, nabyla by

rozměrů tlustého encyklopedického
svazku. Což není jejím posláním.
Kritik má pravdu, usvědčuje-li mě
z chyby v dataci nabytí Komárova
do majetku Otty z Losu. Správně má
opravdu být rok 1602. Za tuto chybu
se proto všem omlouvám. Snad bych
měl jen dodat, že vznikla již chabým
stavem mého zraku, jenž jsem už
dávno položil na oltář vědy. V podkladech jsem datum nesprávně přečetl
jako 1620.
Konečně mi kritik vytýká, že jsem
se zřejmě neuctivě vyjádřil o komárovském muzeu. Vyznělo-li to tak, pak
se muzeu omlouvám, ale rozhodně
to nebylo myšleno zle či kriticky. Jako
dlouholetý muzejní praktik si však
mohu dovolit říci, že řečené muzeum
patří opravdu mezi ta malá. Proto
tedy zdrobnělina muzeíčko. Jsem rád,
že však vůbec existuje a rozhodně
budu do posledního dechu chválit
a hájit jeho tým za to, že se o něj stará,
a to dobrovolně. Svého literárního
hrdinu jsem nechal, aby se tam bavil
se starým pánem oprašujícím pár
vitrín s drobnostmi. Každý muzejník,
mne nevyjímaje, je totiž částečně
skladníkem, stěhovákem a uklízečkou
v jedné osobě. Tudíž opět nic negativního. Pokud snad -lh- chtěl(a) říci,
že se předměty ve vitrínách neoprašují, pak Bůh pomoz nešťastné sbírce!

Že je tu otevřeno jen jednou týdně,
v hlavní sezóně, dvě hodiny dopoledne, je holý fakt, zjištěný na městských
webových stránkách. Tudíž muzeum
funguje omezeně. Ono to při té dobrovolné práci asi ani jinak nejde.
Ovšem s výrokem, že muzeum je moderní, si dovolím polemizovat. Moderní
muzejní instituce plní totiž nejen funkci
expoziční, ale hlavně shromažďovací.
Ta spočívá nejen v řádné evidenci
sbírek dle zák. č. 122/2000 Sb., ale
v jejich transparentním cíleném shromažďování a tezaurizaci. Dále v práci
výzkumné, s publikací jejích závěrů
v oponovaném periodiku, funkci edukační a popularizační. Což, obávám
se, komárovské muzeum přece jen
souborně nesplňuje. Nesplňuje ani
fundamentální předpoklad moderního českého muzea, zápisu sbírek
do CES, tj. Centrální evidence sbírek
na Ministerstvu kultury ČR. Pro
jistotu jsem si to ověřil nejen
v databázi, ale i osobním dotazem
na příslušném odboru ministerstva.
Závěrem si dovolím panu (paní) -lha celému Muzeu v Komárově popřát
vše nejlepší a hodně úspěchů v další
práci. A poprosit, ať se na mě nehněvá
(-ají). Rozhodně nebylo mým cílem
jakkoliv jeho (jejich) práci zlehčovat.
Neměl jsem a nemám k tomu žádný
důvod.
RNDr. Martin Lang
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Jakou novou rubriku
byste uvítali v Komárováku
v roce 2016?
❚ Podněty / stesky ❚ Zajímá nás
❚ Zeptáme se za vás ❚ Jazykové okénko
❚ My mimi ❚ Inzerce
❚ Soutěže / křížovky / sudoku
Vaše názory zasílejte na email
redakce@ikomarov.cz
nebo hlasujte na www.ikomarov.cz

UZÁVĚRKY KOMÁROVÁKU 2016
Na vaše příspěvky se budeme těšit
do následujících termínů:
❚ 15.1.2016
❚ 12.2.2016
❚ 18.3.2016
❚ 15.4.2016
❚ 13.5.2016
Děkujeme
Redakční rada Komárováku
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Komárovští chovatelé
na Celostátní výstavě
drobného zvířectva
Komárovští chovatelé reprezentovali okres Beroun
v soutěži králíků na Celostátní výstavě drobného
zvířectva v Lysé nad Labem, konané ve dnech
20. - 22.11.2015.
Do soutěže okresů se nahlašovalo sedm 4členných
kolekcí. Po bodování se sečetlo hodnocení všech
a konečné pořadí z 30 okresů bylo následující.
1. místo okres Beroun
2. místo okres Nymburk
3. místo okres Praha město
Kromě tohoto úspěchu získala M. Vajnerová
na plemeno Aljaška titul Mistr ČR a K. Vajner
v Rexech bílých titul Mistr ČR a titul Šampion ČR.
Další Čestné ceny si přivezli chovatelé D. Caithamlová, V. Pelikán a mladá chovatelka V. Veselá.
Za ZO ČSCH Komárov
P.M.

ZVEME VÁS
❚ 12.12.2015 od 18.00 do 23.00 hod.
Závěrečný věneček tanečního
kurzu mládeže 2015
Pořádá T.J. Sokol Komárov
Vstupné 100,- Kč
❚ 26.12.2015
32. ročník
Vánočního běhu Komárovem
Prezence 8.15 - 9.45 / start 10.00
hod.
Pořádá T.J. Sokol Komárov
Startovné 30,- Kč
Kategorie:
muži do 39 / 40-49 / 50-59 / 60-69/
nad 70 let - trať 7,6 km
ženy do 35 / 36-49 / nad 50 let
žactvo do 16 let
„Přeborník“ TJ Sokol Komárov
- trať 3,8 km
❚ 23.1.2015 od 20.00 hod.
1. Obecní ples
Pořádá městys Komárov
K tanci a poslechu hraje skupina
BOSS BAND
20.00 - Slavnostní předtančení
23.00 - Vystoupení taneční skupiny
R.A.K.
Večerem provází Marek Šmied
Vstupné 100,- Kč
Velká soutěž o ceny!
Předprodej vstupenek bude zahájen
4.1.2016 na úřadu městyse
❚ 13.2.2016 od 20.00 hod.
Nekuřácké sokolské ŠIBŘINKY
- téma „FILMOVÉ POSTAVY“
Pořádá T.J. Sokol Komárov
K tanci a poslechu hraje skupina
HejBand
Welcome drink pro filmové postavy
Vstupné 100,- Kč
Předprodej vstupenek bude zahájen
4.1.2016 v sokolovně u O.Vaníčkové
(tel. 702 929 174)
❚ 14.2.2016 od 14.00 hod.
Dětský maškarní bál
Pořádá T.J. Sokol Komárov
Vstupné 100,- Kč

SLAVNOST NA JEDOVÉ
(DĚDOVĚ) HOŘE
V sobotu 24.10.2015 jsme se v krásném podzimním babím létu sešli u staré
štoly Jedová (Dědova) hora v lesích nad Záskalskou přehradou. Možná i díky
tomuto slunnému odpoledni můžeme poděkovat všem návštěvníkům, kterých
se zde sešlo opravdu hodně. Kromě zástupců přilehlých obcí, Malé Vísky,
Chaloupek, Hvozdců nebo Komárova, přijali pozvání hosté z Vojenských lesů
a statků, Vojenského újezdu Brdy, Správy CHKO Brdy a strašického muzea.
Chvilku po 14. hodině jsme zahájili slavnostní setkání k příležitosti slavnostního ukončení revitalizačních a zabezpečovacích prací, místních důlních
děl. Po krátkém přivítání a úvodu bylo slovo předáno našim hostům, kteří
obohatili program svými příspěvky.
Pan RNDr. Martin Lang ze strašického muzea nás zavedl zpátky do historie
a pohovořil o dobách, kdy byla těžba a zpracování rud v regionu na svém
vrcholu. Zmíněna byla i jiná historická fakta a souvislosti.
Pan Ing. Václav Pernegr z VLS pohovořil o lesnictví, vč. výskytu místní fauny
a flory.
Jako poslední se ujal slova pan Karel Urban z újezdního úřadu Vojenského
újezdu Brdy. Místo omluveného pana architekta Ing. Martina Šefrny,
popsal vývoj celého projektu zabezpečení štol, včetně důvodů započetí prací
a dlouhé a pracné anabáze plné přesvědčování a zařizování, než bylo dosaženo současného cíle.
Za to nezbývá než poděkovat, protože kromě této rekultivace, byly zvažovány i jiné možnosti řešení nebezpečných míst, jako např. zasypání všech
starých a pro nás historicky cenných míst.
Slavnostní program byl ukončen přestřižením pásky, kterého se ujali pánové
z Vojenského újezdu Brdy, pan K. Urban a přednosta újezdního úřadu
pplk. Ing. Petr Šorm. Pak již následovalo jen připití šampaňským a následné příjemné popovídání v podzimním sluníčku o všem možném ... většinou
týkající se budoucnosti našich Brd.
Akci organizoval spolek Přátelé Komárova
Za spolek Přátelé Komárova Ondřej Holman
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Akce v DPS Komárov
- posezení se seniory
V pondělí 19. října spolek Přátelé Komárova uspořádal posezení
se seniory v komárovském DPS.

T.J. Sokol
Komárov
Akce pořádané v roce 2016
v prostorách areálu
T.J. Sokol Komárov:
❚ 13.2.2016 (sobota)
Šibřinky (nekuřácké!)
❚ 14.2.2016 (neděle)
Dětský maškarní bál
❚ březen 2016 (úterý)
	Valná hromada
❚ 18.3.2016 (pátek)
	Tělocvičná akademie
❚ 9.4.2015 (sobota)
	Princeznička aerobiku
(župní přebor)
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❚ duben 2016 (pátek)
	Místní závody v gymnastice
děvčat a chlapců
❚ 8.5.2016 (neděle)
	Pešíkův pochod - 42. ročník
(pěší i cyklotrasy)
❚ 11.6.2016 (sobota)
Župní závody předškoláků
(atletika, gymnastika, šplh,
míčový trojboj)
❚ 16.-30.7.2016
Letní tábor ve Lhotě pod Radčem
❚ 13.8.2016 (sobota)
	Velký letní volejbalový turnaj
mužů i žen
❚ září - prosinec 2016 (soboty)
	Taneční kurz mládeže
❚ 7.10.2016 (pátek)
	Večer sokolských světel
(lampiónový průvod u příležitosti
„Dne sokolstva“)
❚ listopad 2016 (sobota)
Doškolovací seminář cvičitelů
❚ 26.12.2016 (pondělí)
	Vánoční běh Komárovem
33. ročník
❚ Volejbalová mistrovská utkání
a turnaje – muži, ženy A, B, C,
žákyně, juniorky, žáci

Posezení bylo zahájeno vystoupením
dětí ZŠ v Komárově, které zarecitovaly básničky a zahrály na flétny.
Vystoupení se moc líbilo, některé
písničky byly doprovázeny zpěvem
přítomných diváků. Děti si zaslouženě odnesly sladké poděkování.
Dalším programem byla přednáška
Bc. Markéty Šinknerové, která zopakovala povídání o historii komárovských občanských sdružení a spolků,
jejich vzniku a činnosti.
Celé posezení, zpříjemněné dobrým
občerstvením, bylo zakončeno promítáním starých fotek Komárova,
jeho proměnách a historii.
I senioři si zaslouží naši pozornost,
touto akcí jsme je upřímně potěšili
a všichni odcházeli s úsměvem
a dobrou náladou.
Za Přátele Komárova
Ondřej Holman
Župní akce pořádané
v roce 2016, kterých se T.J.
Sokol Komárov zúčastní:
❚ 23.1.2016 (sobota)
Župní závody v plavání
v Hořovicích
(pořadatel T.J. Sokol Komárov)
❚ 23.4.2016 (sobota)
Župní zálesácký závod
(vrch Písky)
❚ 14.5.2016 (sobota)
Závody všestrannosti v Příbrami
(atletika, gymnastika, šplh)
Odbor turistiky
bude v průběhu roku 2016
zajišŤovat:
❚ Lyžařské zájezdy
(běžky i sjezdové lyže - v případě
vhodných sněhových podmínek!)
❚ Pěší turistiku
(autobusem, vlakem,
popř. i v okolí Komárova)
❚ Cykloturistiku
❚ Besedu o „nevšední cykloturistice“ (v den pořádání
výroční schůze odboru turistiky)
Akce a termíny jsou vyhlašovány
v průběhu roku i s ohledem
na povětrnostní podmínky!

Noc sokoloven
Opožděnou akci Noc sokoloven uspořádala Tělocvičná jednota Sokol
Komárov v úterý 27. října 2015. Šedesátka dětí, některé se svými rodiči,
se sešla v podvečer v komárovské sokolovně, aby se protáhla na překážkové
dráze. Poté následovaly halloweenské závody.
Soutěž Poznáváme naši sokolovnu prověřila nejen fyzické schopnosti.
Svíčkami osvícená trasa hry v zhasnuté tělocvičně byla poslední činností
před spaním. I když většina, převážně starších, využila možnosti sledovat
film Rebelka z gymnastického prostředí.
Přenocování v sokolovně ohodnotily všechny děti na jedničku, i když
jejich cvičitelé by dali raději přednost teplu domova. Ráno po spontánním budíčku si hlavně děvčata zacvičila při hudbě, vyhodnotily se soutěže
a všichni jsme spokojeně odcházeli s pocitem bezva akce.
JT
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Vánoční rozjímání s knihou
Blíží se vánoční čas a my bychom měli místo neustálého spěchu alespoň trochu zvolnit. Příjemná
kniha dovede pohladit po duši a do srdce vnese klid. Mnoho čtenářů komárovské knihovny si již
na vánoční svátky půjčilo knížky pro krásnou pohodu a ostatní srdečně zvu.
Z nových knih:
Josef Fousek:
Buďme k sobě vlídní
Známý spisovatel, vypravěč, písničkář
a básník uspořádal do nové autobiografické knížky to nejlepší ze svých
vystoupení v Nedělních dobrých
jitrech. Chce se podělit se čtenáři,
stejně jako předtím s posluchači,
o kousek svého života, o naději i pochyby a především o víru v člověka
a lásku k životu. Vedle humoristických povídek zde naleznete i texty
písní a básní Josefa Fouska.
Hana Whitton:
Královna Dagmar
Markéta Přemyslovna se do dánského krále Valdemara II. zamilovala
na první pohled a ochotně přijala
jeho nabídku stát se jeho chotí
a přijmout tradiční jméno dánských
královen - Dagmar. Valdemar nemůže
uvěřit svému štěstí, že potkal ženu,
kterou nevede zištnost, ale čistá láska.
Jenže český král udělal krok, který
do Valdemarova srdce vnesl zrnko
pochybností.
Wilbur Smith:
Síla meče
Děj románu zachycuje dobrodružství
odehrávající se nejenom v pouštích
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Afriky, ale i na zlatonosných polích
Johannesburgu a v čarokrásném okolí
Kapského Města. Ohromující příběh
vás zavede až do samého srdce nacistického Německa i nad pustá pohoří
italské Habeše zasažené válkou.
Celou ságu lásky a nenávisti, odvahy
a odplaty má povětšinu ve své moci
Centaine de Thity-Courtneyová, jejíž osud se již začal odvíjet v knize
Pobřeží v plamenech. Její dva synové,
kteří mají různé otce, se objevují
na protipólech národnostního boje za
samostatnost Jižní Afriky. Ovšem jejich matka je tvrdší než diamant...
Táňa Kubátová:
Léto s Hubertem
Vysokoškolačka Míša poprvé otvírá
svůj deník během nuceného prázdninového lenošení v roce 1979. Protože
se jí deníkové psaní zalíbí, pokračuje
v něm i v dalších měsících a letech,
a tak se v jejím vyprávění můžeme
dočíst o šťastných i nešťastných láskách, o studentském životě i o prvním
zaměstnání. A protože je Míša rozená
optimistka a ze všeho nejraději si tropí
legraci sama ze sebe, její vyprávění
nepostrádá humor a sebeironii.

Brian L. Weiss:
Mnoho životů, mnoho Mistrů
Odborná kritika o autorovi prohlásila, že svou prací konečně umožnil
„sňatek exaktní vědy s mystikou“.
Lékařova pacientka v hypnóze cestuje časem minulými životy. Jenže
to ještě není všechno. Catherine se
dostane do jakéhosi „bezčasí“ mezi
životy, odkud přináší vzkazy od vyspělých duchovních bytostí - Mistrů,
kteří bdí nejen nad námi, ale nejspíše
nad celým světem. Skutečný příběh
lékaře a pacientky o reinkarnaci,
regresi a psychoterapii.
Katarina Kernová:
Nevšední příběhy pro zvídavé
kluky a holky 2
Na tom, co prožívají druzí, se mohou
naše děti mnoho naučit. Bez mentorování, vesele, s chutí. V novém
pokračování nevšedních příběhů se
můžeme začíst do další řady
dobrodružství, které děti inspirují
k tomu, aby se dívaly na svět jiným
pohledem. Vedou k odhodlání dělat
každou práci co nejlépe a nezištně pomáhat nejen kamarádům, ale i všem,
kdo pomoc zrovna potřebují. Ukazují, jak je dobré mít v životě řád a že
si děti mají splnit svoje povinnosti

a pak až mohou jít za zábavou. Učí
děti skromnosti a hezkým mezilidským vztahům a na příkladu koně
Hvězdy dokládají, že věrným přítelem nám může být i náš zvířecí
Kamarád. Společné čtení těchto příběhů s dětmi může být příjemným
zakončením dne, ale také začátkem
diskuse o těch nejdůležitějších hodnotách, které chceme dětem předat.
Jana Petráčková:
Jak si žijí zvířátka
Tato knížka je vynikající průpravou
pro předškoláky. Předškolní dítě bude
umět dle své fantazie samo sestavit pohádku a převyprávět ji svými
slovy správnými větami. Je to knížka
dvanácti pohádek a zhudebněných
říkadel, omalovánek i možností,
jak sestavit vlastní pohádku, rozvíjet dětskou fantazii a v neposlední
řadě i dětskou řeč. Kniha obsahuje
CD-ROM.
Všem čtenářům a příznivcům naší
knihovny přejeme krásné Vánoce,
do nového roku hodně štěstí, zdraví
a lásky.
Informace pro čtenáře:
21. až 23.12.2015 bude knihovna
uzavřena – dovolená.
Výpůjční doba:
Pondělí:
12.00-17.30 hod.
Středa: 8.30-11.00 a 12.00-16.30 hod.
Pátek:
12.00-16.00 hod.
Na vaši návštěvu se těší
knihovnice J. Prokopová

Zásnuby
Bůh hvězdy na Zem pokládá.
Miliardy, jednu vedle druhé,
drahokamy září v nich.
Příkrov bílý, jak závoj nevěsty
krajinu pokrývá.
Jsem svědkem zásnub nebes se Zemí.
Bez nich by nebylo dalších Jar.
Ing. Ivana Látalová
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