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Kulturní dění v Komárově

Po dvouleté nucené covidové pauze se pomalu vracíme k „normálnímu způsobu života“. Odložili jsme respirátory a ustala omezení v počtu
návštěvníků kulturních akcí. Letošní akce, pořádané městysem Komárov, ať už jarní farmářský trh, tak i divadelní představení, se však potýkaly s úbytkem návštěvníků. Nižší návštěvnost jarního trhu můžeme asi také připisovat chladnému počasí. Proto se kulturní komise rozhodla
posunout dobu příštího konání trhu na čas od 10:00 do 14:00 hodin.

P

rvní divadelní představení
letošního roku nám přivezl
spolek divadelních ochotníků ze
Sedlčan. Nastudovali hru Allana a Barbary Peasových - PROČ
MUŽI
NEPOSLOUCHAJÍ
A ŽENY NEUMÍ ČÍST V MAPÁCH. Dle ohlasu diváků si každý v příběhu našel svůj osobní
zážitek z partnerského života. Při
závěrečné děkovačce jsme sedlčanským ochotníkům pogratulovali ke krásnému jubileu, které si
v letošním roce připomínají. Je to
180 let od založení spolku a 30 let
samostatné působnosti. Za těchto 30 let se v souboru vystřídalo
mnoho členů. Vždyť ochotníci ze
Sedlčan také vystupovali v rámci
našeho prvního divadelního festivalu Pešík s inscenací ZÍTRA TO
ROZTOČÍME, DRAHOUŠKU.
S touto hrou rovněž vyhráli cenu
pro ochotnické soubory r. 2015.
Hned další rok k nám přivezli hru
AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ, která se těšila velkému zájmu malých i velkých diváků, a dočkala se i reprízy představení.
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›› Foto: Irena Čedíková
Zájem o divadlo v Komárově
býval až do „covidu“ obrovský,
ale dnes se bohužel sál jen těžko
zaplní. Přičíst se to dá asi i k poněkud nepříznivé situaci ve společnosti. Budeme však doufat, že se
vše začne opět pomalu zlepšovat.
I když letošní ročník DFP byl
pouze třídenní, žádné z představení nebylo vyprodané, jak jsme byli
zvyklí z minulých let. Ale navzdory
nižší účasti diváků musím s radostí
konstatovat, že se všechny inscenace líbily a diváci odcházeli nadšeni.
Dobrému kulturnímu zážitku určitě přispěla i obsluha šatny a milý
servis u divadelního baru. Samozřejmě se patří poděkovat všem,
kteří se podíleli na přípravách
a samotné realizaci letošního divadelního festivalu. (Pozn. redakce: Další fotograﬁe z divadelních
představení najedete na str. 20)
Dovolte mi vás pozvat na
další velkou kulturní akci, která
si jistě také zaslouží vaši pozornost a návštěvu. Stejně jako loni
připravujeme KOMÁROVSKÉ

VÍNOVÁNÍ, v sobotu 11. června 2022. Začátek bude ve 14:00
hodin, kdy pan Karel Vydra přivítá
cimbálovou kapelu Mládí z Čejče.
Následně pak akci zahájí pan starosta krátkým proslovem. Všichni
dospělí návštěvníci budou moci
ochutnat vína od deseti vinařů
z Moravy a Čech. Pro letošní rok
je připraveno zpestření v podobě
jedenáctého stánku se šumivými
víny a sýry z vinařství VICAN.
Samozřejmostí je také bohaté občerstvení z produkce restaurace
pana Kmenta a pana Fajrajzla.
Dále se můžete těšit na lokše od
Zuzky, grilované sýry, zvěřinové
klobásy a mnoho dalšího. Během
odpoledne bude probíhat soutěž
o nejlepší víno Komárovského
vínování. Zájemci si zakoupí skleničku, se kterou obdrží slosovatelný hlasovací lístek. Vyhrát můžete
lahve vína. Posezení na náměstí
zpříjemní již zmíněná cimbálová
kapela Mládí z Čejče a také dechová muzika Hořovická osma.
Na závěr v 19:30 hodin vystoupí

rocková kapela ROCKSANA.
Při této akci nesmíme samozřejmě zapomenout na děti. Je pro ně
připravena tvořivá dílna a ukázka
drobného zvířectva od chovatelů.
Na akci spolupracujeme se střediskem volného času DOMEČEK
HOŘOVICE a s hajnou, p. Stanislavou Šejblovou. Akce je pořádána za podpory Vinařského fondu
ČR a dalších místních i regionálních partnerů. Všem patří předem
velké poděkování.
Závěrem mi dovolte vás pozvat do
„Letňáku“. I pro letošní léto totiž
připravujeme promítání letního
kina. Můžete se těšit 9. 7. 2022 na
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA a 13. 8. na PO ČEM MUŽI
TOUŽÍ II. Začátek je vždy od
21:00 hodin na hřišti FK Komárov. Za nepřízně počasí se promítání přesune do kinosálu Kulturního domu Komárov. Vstupné je
dobrovolné. Budeme se těšit na
vaši návštěvu.
Radim Šíma,
místostarosta městyse Komárov
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Plán kulturních akcí
pro rok 2022
Komárovské vínování 
Letní kin
Rodinný den Pešíkova cesta
Podzimní farmářský trh 
Divadelní představení pro dospělé
Filmové představení pro děti
 
Adventní trh
Pochod přes 3 pekla (DomečekȌ
Živý betlém (Přátelé Komárova)
Adventní koncert 


UKLIĎME
KOMÁROV
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›› Uklizený prostor u Alza boxu. Snad to vydrží! Foto: Tomáš Suttr.

Jde pouze o předpokládané termíny akcí.
Změna programu vyhrazena.

Sledujte webové stránky městyse Komárov, vývěsní plochy a FB.
Letní kino se v případě nepříznivého počasí bude konat v kinosále KD.



Budeme se na Vás těšit…☺

Proběhlo veřejné projednání
územního plánu

Ú

zemní plán (ÚP) je důležitý
dokument pro rozvoj každé obce. Územní plán Komárova
se tvořil několik let. V roce 2011
byl požádán MěÚ Hořovice odbor
výstavby a ŽP o převzetí funkce
pořizovatele územního plánu. Dne
13. 12. 2012 bylo Zastupitelstvem
městyse Komárov schváleno zadání ÚP a v následujících letech se
tvořil jeho návrh. Během těchto
let se čekalo na vhodnou dotaci,
kterou se nám bohužel nepovedlo
získat. Další brzdou v přípravách
byla covidová situace, která omezovala setkávání napříč celou společností. Konečně, po projednání
s dotčenými orgány a zapracování
jejich připomínek, byl návrh ÚP
dokončen.
Dne 11. 5. 2022 pak proběhlo veřejné projednání návrhu
Územního plánu Komárova, který
představil Ing. arch. Koubek, za
přítomnosti zástupce pořizovatele Ing. Jitky Valečkové. Na místě
měla veřejnost příležitost zeptat
se na nejasnosti, které se návrhu
Územního plánu Komárova týkaly. Po prodiskutování řady otázek
Ing. Valečková vysvětlila přítomným, jak správně podat námitku
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vlastníka pozemku, či připomínku,
kterou může podat kdokoli. Na podání je ze zákona stanovena lhůta
7 dní od veřejného projednání.
V řádném termínu bylo doručeno
25 připomínek a námitek od občanů, 4 stanoviska dotčených orgánů
a jedno vyjádření VaK. Následně
budou námitky a připomínky zpracovány, vypořádány a projednány
zastupitelstvem. Po těchto krocích
bude Zastupitelstvo městyse Komárov rozhodovat o vydání nového Územního plánu Komárova.
Za předpokladu hladkého průběhu
a součinnosti všech podílejících se
složek se toto jednání bude konat
v září letošního roku.
Radim Šíma, místostarosta

›› Jaromíra Hejlová

›› Veronika Prokopová

A

kce Ukliďme Česko - Ukliďme Komárov se v letošním roce zúčastnilo
pouze pár dobrovolníků. K malé účasti přispělo nejen chladné počasí,
ale i skutečnost, že ten den se konala řada sportovních akcí. Proto si velice
vážíme těch, kteří se přesto zúčastnili a přispěli svými silami k hezčímu Komárovu. Děkujeme
Jaromíře Hejlové,
Olince Kleknerové,
Miroslavu Suttrovi,
Tomáši
Suttrovi,
Monice Razímové,
Jiřímu Kleknerovi,
Jaroslavě
Prokopové a Veronice
Prokopové za jejich
nasazení.
Markéta Křížová
Foto:
soukromé archivy
›› Olga Kleknerová a Miroslav
Suttr.

Upozornění občanům - poplatky

U

pozorňujeme občany, že splatnost poplatků za svoz komunálního
odpadu a pro držitele psů skončila v letošním roce 30. 4. 2022.
Vyzýváme ty, kteří předepsaný poplatek dosud nezaplatili, aby tak učinili co nejdříve buď v hotovosti na pokladně Úřadu městyse Komárov,
nebo převodem na účet městyse č. 363885389/0800.
Při placení věnujte zvýšenou pozornost stanovené aktuální výši
placeného poplatku!
Informace o poplatcích najdete na webu městyse Komárov.
Úřad městyse Komárov

›› Monika Razímová.

www.ikomarov.cz

Vítání občánků
24. 4. 2022
ve fotografiích Aloise Crka

›› Nina Dobrá s rodiči

›› Natálie Hanušová s rodiči

›› Adriana Fousková s rodiči

›› Štěpán Zeithaml s rodinou

›› Natálie Basarabová s rodinou

Vítání občánků 22. 5. 2022 ve fotografiích Aloise Crka

›› Jonáš Molík s rodinou

›› Tereza Hejbalová s rodinou

›› Viktor Landcingr s rodiči

Vzpomínka
Dne 8. května 2022 by se dožil 90. narozenin pan Jaroslav Kocourek, který nás opustil před čtyřmi lety ve věku 86 let.
Pokud by mu to zdraví umožnilo, určitě by své kulatiny oslavil oblíbeným posezením s rodinou na Ptákově a také alespoň
symbolickou účastí na Pešíkově pochodu, který se koná pravidelně v den jeho narozenin. Možná by si také vzpomněl na
8. květen 1945, to oslavil 13. narozeniny a mohl se radovat z konce války.
V době před začátkem léta, kdy se vám dostává do rukou toto vydání Komárováku, periodika, které pravidelně četl a archivoval, by pak měl jistě plnou hlavu příjemných starostí spojených s přípravami a stavbou letního tábora. Právě dědovi,
partě jeho kamarádů a stovkám hodin jejich nezištné práce na vybudování potřebného zázemí vděčíme za to, že se dětský
tábor T.J. Sokol Komárov může pravidelně každé léto konat na tak pěkném místě ve Lhotě pod Radčem už od roku 1976.
Jaroslav Kocourek byl dlouhodobě činný také ve zdejším sportovním hnutí, vykonával řadu let funkci předsedy komárovské tělovýchovné jednoty a aktivně
se podílel na společenském životě v Komárově. Svoji pracovní dráhu spojil s komárovským podnikem Buzuluk, kde působil na vedoucích pozicích až do důchodového věku. Jaroslav Kocourek byl opravdovým místním patriotem, zajímal se o společenské a sportovní dění v Komárově i ve stáří. Každodenní práce kolem
domu pak byla jeho koníčkem. Zdravého ducha si tak udržoval až do posledních dnů svého bohatě naplněného života.
Vzpomíná rodina

www.ikomarov.cz
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Na stravě záleží

Zdravá strava je důležitá nejen pro správný fyzický vývoj, ale závisí na ní i lidské
emoce a soustředění, tedy mozkové funkce. A mnozí rodiče si tato fakta uvědomují. Právě na základě jejich podnětů ohledně skladby a kvality podávaných jídel
se školská rada rozhodla ve spolupráci s učitelským sborem uspořádat anketu ke
stravování ve školní jídelně. Anketa proběhla v únoru t. r. a mohli se jí zúčastnit
žáci i učitelé komárovské školy. Všichni měli příležitost vyjádřit svůj názor a připomínky. Celkem do této ankety přispělo 210 respondentů (z toho 12 učitelů, 87 žáků druhého stupně a 111 žáků prvního stupně). Dohromady bylo
položeno 8 otázek, jejichž cílem bylo zjistit oblíbená a neoblíbená jídla, názory na nápoje a další připomínky a náměty týkající se školní jídelny.
Respondenti u některých otázek mohli vybírat z více variant. Níže uvádíme její znění a celkové výsledky (s komentáři školské rady).

ANKETA

1. Které jídlo ti ve školní jídelně nejvíce chutná?
K nejpopulárnějším jídlům patří špagety, šišky na sladko, kuře s rýží
a kečupem a knedlíky s cibulkou, uzeným a se zelím.
2. Které jídlo bys vyřadil/a z jídelníčku?
Mezi polévkami tuto otázku s přehledem „vyhrála“ mléková s 84 hlasy. Kupodivu bylo ale i tady velké množství dětí, převážně z nižších ročníků, které má tuto polévku v oblibě.
Mezi nejméně oblíbenými jídly se umístila čočka, rybí nákyp a fazole.
Nicméně dle výsledků mají někteří respondenti tato jídla naopak v oblibě.
(Nemyslíme si, že by tato jídla měla být z jídelníčku vyřazena jen proto, že jejich hodnocení nedopadlo nejlépe. Často se jedná o jídla velmi
zdravá, tudíž by měla zůstat zachována. Jen by se mohla třeba jinak upravit/okořenit.)
3. Které zdravé jídlo bys zařadil do jídelníčku?
Na největší počet bodů dosáhl z hlavních jídel zeleninový salát (caesar
apod.), další nejvíce žádané jídlo bylo překvapivě ovoce a zelenina, a to
samostatně podávané. Na čtvrté příčce respondenti navrhovali těstovinový salát, např. s tuňákem, kuřetem či zeleninou. Vysoce žádaná byla
pizza, tortilla či burger, které lze připravit i zdravým způsobem a u dětí
by se i tak určitě těšily velké oblibě.
(Zde trochu narážíme na technologické normy pro přípravu dětských
jídel a technické možnosti kuchyně.)
4. Který nápoj si dáváš ve školní jídelně nejraději?
(Je dobře, že děti mají na výběr a mohou si samy bez omezení nalévat
nápoje dle potřeby a chuti.)
Nepřekvapilo nás, že se mezi nejoblíbenějšími tekutinami umístily nápoje jako je sladký čaj a šťáva. Třetí příčku obsadila čistá voda. Přestože
se mléko a neslazený čaj neumístily příliš vysoko, stále pro ně hlasovalo
velké množství dětí.
(Vzhledem k výživové hodnotě mléka a nízké kalorické hodnotě neslazeného čaje považujeme za důležité zachovat je v nabídce nápojů i nadále.)
5. Bereš si ve školní jídelně polévku?
Většina strávníků si polévky bere pravidelně nebo alespoň občas. Celkem 52 respondentů si polévky nebere vůbec. Nejčastějším důvodem je,
že jim polévky subjektivně nechutnají.
6. Bereš si ve školní jídelně saláty?
Většina respondentů si saláty bere, jen 16 % odpovědělo, že si je nebere vůbec.
(Z odpovědí je patrné, že by respondenti ocenili jinou úpravu nebo
širší nabídku.)
7. Jak jste spokojeni se školní jídelnou?
Otázka byla hodnocena body (5 bodů nejlépe, 1 bod nejhůře). Pěti body
hodnotilo 30 %, čtyřmi body 43 % dětí a průměrně spokojeno je 22 % dětí.
Celkově je tedy se školní jídelnou spíše spokojeno 73 % respondentů.
8. Tvůj názor nebo připomínka na školní jídelnu
Připomínky respondentů byly rozděleny na dvě oblasti. První zahrnuje
hodnocení jídelny jako takové a druhá oblast se týkala samotných jídel.
Pořadí vyjadřuje, co respondenti nejčastěji zmiňovali.
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Hodnocení jídelny:
1. Celková spokojenost, bez připomínek
2. Mít alespoň dvě jídla na výběr
3. Moc hodné kuchařky (dobré vztahy s dětmi)
4. Používat rukavice a síťky
5. V jídelně je zima
Hodnocení jídel:
1. Více masa - a hlavně na přidání
2. Větší porce
3. Více ochucovadel
4. Zlepšit kvalitu jídla (vařit s láskou)
5. Častěji řízek, nugety
Je nasnadě, že všechna dětská přání nejsou splnitelná, a to nejen kvůli
normám, technickému vybavení, či omezeným prostorám. I chutě člověka se s věkem mění. Něco jiného chutná dětem v mateřské škole, něco
jiného na prvním stupni a něco jiného na druhém. Proto je jistě velice
složité najít správnou vyváženost mezi dětskou chutí a zdravým jídlem,
k tomu dodržovat předepsané normy množství masa, tuků, ovoce, zeleniny a všech dalších důležitých potravin. A v neposlední řadě jsou děti
ovlivněny skladbou pravidelného jídelníčku v rodinném prostředí.
Po vyhodnocení ankety jsme na další jednání školské rady pozvali vedoucí školní jídelny paní Romanu Zemanovou, jelikož nás zajímal její
názor a pohled na celou anketu. Dle jejího vyjádření jsou podmínky ve
školní kuchyni celkově dobré a personální obsazení dostatečné, stejně tak
jako výše finančních prostředků na stravné. Při osobní návštěvě členky
rady ve školní kuchyni se však paní kuchařky přece jen posteskly nad
omezenými prostory školní kuchyně, které neumožňují ve větší míře
rozšířit a modernizovat technické vybavení. Uvítaly by například nový
krouhač na zeleninu.
Oslovily jsme samozřejmě i pana ředitele školy, který si s námi výsledky ankety prošel a s jejím celkovým výsledkem je spokojený. Navíc
nedávná kontrola z Krajské hygienické stanice Středočeského kraje v naší
školní jídelně neshledala žádné pochybení ve využití potravinového koše,
jehož skladbu musí škola dodržovat. Pan ředitel nás také ujistil, že po
konzultaci s vedoucí jídelny vezmou návrhy a podněty, které vyplývají
z výsledků ankety a z doporučení školské rady, v úvahu a v rámci svých
finančních, technických, technologických a časových možností je budou
postupně realizovat.
Všichni si uvědomujeme, jak je práce paní kuchařek těžká. V posledních letech pro ně byly podmínky ještě mnohem obtížnější, když se
v době covidové musely vyrovnat s omezeními pohybu a hygienickými
restrikcemi. V zájmu nejen školské rady je podpořit jejich práci, společně
s nimi hledat cesty k inspiraci a k vytvoření co nejlepšího pracovního
a kulturního prostředí kuchyně a školní jídelny a pro naše děti zajistit
takovou výživu, která bude přispívat k jejich zdravému fyzickému a duševnímu rozvoji.
Touto cestou bychom na závěr rády poděkovaly paní Zemanové a celému kuchařskému týmu za jejich náročnou práci, které si velmi vážíme.
Přejeme jim nejen mnoho spokojených strávníků, ale aby je jejich práce
i přes všechny těžkosti, které s sebou přináší, těšila.
Regina Hourová - předsedkyně školské rady
Markéta Křížová - členka školské rady
Grafy výsledků ankety: Miroslava Vokounová - členka školské rady
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Anketa školní jídelny
Anketa školní jídelny

Které jídlo ti ve školní jídelně nejvíc chutná?
Špagety
Šišky na sladko
Kuře s rýží a kečupem
Knedlíky s cibulkou, uzeným a zelím
Krokety s mrkví
Rajská
Buchtičky se šodó
Obalovaná ryba s kaší
Srbské rizoto
Ragú
Počet hlasů 0

12,5

25

37,5

50

60

90

120

45

67,5

90

30

45

60

Který nápoj si dáváš ve školní jídelně nejraději?
Sladký čaj
Šťáva
Voda
Nesladký čaj
Mléko
Počet hlasů 0

30

Které jídlo bys vyřadil/a z jídelníčku?
Mléková polévka
Čočka
Rybí nákyp
Fazole
Hrachová kaše
Buchtičky se šodó
Rýže (vč. s kečupem)
Ovocné knedlíky
Zemlbába
Uhlířina
Počet hlasů 0

22,5

Které zdravé jídlo bys zařadil/a do jídelníčku?
Zeleninový salát
Více ovoce
Více zeleniny (zvlášť)
Těstovinový salát (tuňák, kuře, zelenina)
Pizza
Tortilla (se zeleninou a kuřecím masem)
Hamburger/ cheesburger
Počet hlasů 0

15

Bereš si ve školní jídelně polévku?

Občas beru

Většinou beru

Neberu

Bereš si ve školní jídelně saláty?

Většinou beru

Občas beru

Neberu

Jak jsi spokojený/á se školní jídelnou?

1 bod

2 body

3 body

4 body

5 bodů

3%

48 %
27 %

www.ikomarov.cz

1%

16 %

25 %

30 %

23 %

51 %
33 %
43 %
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KNIHOVNA

INFORMUJE
Z NOVÝCH KNIH

PRO DĚTI
›› Teresa Forero: Jednorožci
Bohatě ilustrovaný příběh ze světa
jednorožců a dalších fantastických
bytostí.
›› Miguel R. Cerro: Dinosauři
Krásná, velkoformátová encyklopedie. Podívej se
s námi zblízka
na prehistorická zvířata.
Seznam
se
s prvními dinosaury, kteří
žili v období
triasu.
›› Denisa Ryšková:
Karolínka a její zoo
Jaké by asi bylo mít doma zoologickou zahradu? Nebo v zoo bydlet? Karolínka
v jedné žije
a může vám
potvrdit,
že
mimo otevírací
hodiny
a zraky návštěvníků se
tam dějí podivuhodné věci. Skutečné příběhy ze zoo ve veselé knížce
o tom, že člověk není pánem tvorstva, ale jen jedním z tvorů na této
planetě. (pro děti od 7 let)
›› Agnese Baruzzi: Drákula
Zjednodušené převyprávění klasického hororového příběhu B. Stokera
určené mladším
dětem. Jonathan
Harker, právnický úředník,
je pozván do
Transylvánie na
zámek k hraběti Drákulovi,
který má zájem
o koupi jednoho londýnského domu.
Cestu provázejí zlá znamení a Jonathan se záhy stane vězněm tohoto
podivného bledého starého muže.
(pro děti od 10 let)
›› Pierre Couronne:
Příběhy o koních
V knize najdete poutavé příběhy
o přátelství dětí a koní, ale také mnoho informací
a užitečných
rad, jak se
o koně postarat. Lada se
svou kamarádkou Veronikou
a jejím bratrem Filipem
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tráví u koní každou volnou chvíli.
Všichni tři jsou z jízdy na koňském
hřbetě nadšeni. Ale kůň je náročný přítel. Potřebuje nejen lásku, ale
i pravidelnou péči. (pro děti od 6 let)
›› Guus Kuijer: Polča
Polča má kluka, jmenuje se Mimún,
ale jeho víra a kultura jim téměř znemožňují být spolu. Polčin otec se
toulá ulicemi a místo něj je tu najednou matčin nový přítel. A dokonce
se chtějí vzít! Je těžké zůstat šťastná,
když se tolik věcí nedaří, ale Polča to
nevzdává. Pomáhají jí v tom víkendy na statku u babičky a dědy, kam si
Polča jezdí odpočinout. (pro čtenáře
od 11 let)
›› Jodi Picoult: Láska mezi řádky
Co byste dělali, kdyby na vás postava z knihy promluvila? Delilah nesnáší školu právě
tak moc, jako
miluje
knihy.
Přesněji řečeno
jednu knihu, které se nemůže nabažit. Kdyby děti
v její třídě věděly, kolikrát četla tu sladkou pohádku,
kterou našla v knihovně, určitě by
se jí vysmály. V patnácti by už na
pohádky věřit neměla. Avšak pro
Delilahu znamená tento příběh víc
než jen slova na papíře. Cítí, že se
za příběhem něco skrývá. A jednoho
dne přijde na to co. Zjistí, že okouzlující princ z pohádky je skutečný
a zalíbila se mu jedna dívka, která
čte opakovaně jeho příběh. Jak to,
že princ ze slov žije? A může jejich
láska vydržet, když každý pochází
z jiného světa? (pro dívky, fantasy)
BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
›› Kateřina Tučková: Bílá voda
Bílá Voda. Pustá vesnice skrytá ve
stínu pohraničních hor, kam kdysi
přicházely zástupy poutníků vyprosit si pomoc
u zázračné sošky
Panny
Marie.
Dnes sem přijíždí Lena Lagnerová, aby se
tu skryla před
svou minulostí.
Namísto kláštera s početnou řeholní komunitou tu
však najde pouze několik řádových
sester, vedených svéráznou řeholnicí Evaristou. Román se strhujícím
dějem je inspirován skutečnými
událostmi, po nichž autorka řadu let
pátrala v archivech a mezi pamětníky. Kniha zpřítomňuje nejen opomí-

jenou kapitolu totalitního bezpráví,
ale otevírá i otázku nerovného postavení žen v církvi a vlastně i v celé
společnosti.
›› Sofía Segovia: Šepot včel
Román, napsaný v tradici magického realismu, vypráví příběh tajemného nalezence v malém městečku
na pozadí mexické historie. Od chvíle, kdy stará chůva Reja našla pod
mostem opuštěné děťátko,
se život v mexickém městečku nadobro
proměnil. Malý
Simonopio,
kterého objevili
znetvořeného
pod přikrývkou včel, je pro některé
z místních předmětem pověr - dítě
políbené ďáblem. Velkostatkáři
Francisco a Beatriz Moralesovi ho
však přijmou do rodiny, jako by to
byl jejich vlastní syn. Čím je Simonopio starší, tím větší záhadou se pro
své okolí stává. Když totiž zavře oči,
spatří to, co se má teprve stát, dobré
i zlé. Simonopio, na každém kroku
doprovázený ochranným rojem včel,
chrání svou rodinu před hrozbami
lidí i přírody a změní nejen osud
rodiny Moralesových, ale i celého
regionu. Zároveň však musí čelit
svému strachu, tajemnému nepříteli
a hrozbám války - španělské chřipce a sporům mezi těmi, kdo chtějí
půdu, a těmi, kteří pro záchranu svého majetku udělají cokoliv.
›› Anne Jacobs:
Ostrov tisíce hvězd (3. díl)
Píše se rok 1913 a mladá Paula von
Dahlen žije v Berlíně. Nenadále získá z matčiny pozůstalosti zažloutlou
fotografii z Německé východní
Afriky. Zachycuje snímek jejího otce, kterého
nikdy nepoznala? Paula se odvážně vypraví
do přístavního
města Tanga a vydává se po stopách
dávného obrázku. Cesta ji zavede až
ke Kilimandžáru a později na ostrov
Zanzibar. V pátrání jí pomáhá novinář a vzájemné sympatie přerůstají
v milostný cit. Jenže v Evropě vypuká válka a Tom se zapojí do ozbrojených bojů. Paule tedy nezbývá než si
poradit na vlastní pěst.
›› Philippa Gregory: Bílá růže.
Alžběta z Yorku
Alžběta z Yorku byla odmala
připravovaná na
to, že se stane
královnou. Jindřich Tudor VII.
se s ní ožení, aby
si upevnil moc.

Jenže Angličané věří v návrat princů, Alžbětiných bratrů. Ti záhadně zmizeli a Jindřich se obává, že
kdyby se některý objevil, on o trůn
přijde. A stane se. Alžbětu čeká volba mezi ztraceným bratrem, jehož
nepoznává, a manželem, kterého
miluje.
›› Alena Jakoubková: Když
ptáčka lapají, manželé mu zpívají
Verena Suková, módní návrhářka
a majitelka butiku s luxusním oblečením, stojí na životní křižovatce.
Po desetiletém bezdětném manželství, které skončilo rozvodem, se
musí rozhodnout, co si počne. Je jí
pětatřicet, práce ji zcela pohlcuje, ale
ráda by konečně měla děti.
Další nové knihy od autorky: Líný
manžel, holé neštěstí; Manžel a záhadná blondýna
›› Jorge Fernádez Díaz: Dýka
Bývalý voják z války o Falklandy
pracující pro argentinskou tajnou
službu dostane
za úkol sledovat
španělskou právničku Nurii, která má v Buenos
Aires domlouvat
obchody
s vínem. Jenže
argentinské víno
není tak čisté, jak se zdá, a vše se
náhle zvrtne. Podaří se Remilovi
zachránit Nurii, sebe i to, v co věří?
›› B. A. Paris: Terapie
Když se Alice a Leo přestěhují do
exkluzivního obytného komplexu,
splní se jim celoživotní sen. Existuje však jeden temný důvod, proč
luxusní rodinnou vilu v uzavřené
komunitě mohli koupit tak výhodně
- a tím je bývalá majitelka, psychoterapeutka Nina.
Co se s ní přede
dvěma lety stalo? A proč o tom
nikdo ze sousedů
nechce mluvit?
Alicina zvědavost se změní
v posedlost a ve
zdánlivě dokonalém domě se začínají odehrávat nevysvětlitelné věci.
›› James Patterson: Vadí, nevadí
Claire je právě na stopě něčeho
velkého, ale dříve než se jí podaří
odkrýt všechny nejasnosti, přijde
o život při ozbrojeném přepadení. Trevor nevěří na náhodu, navíc
všechny okolnosti ukazují na promyšlený čin. Aby zjistil, proč musela zemřít, neváhá hodně riskovat.
Se smrtí Claire se mu stejně zhroutil
svět, tak co může ještě ztratit?
›› Jan Bauer:
Spiklenci obruče a kladiva
Za vlády krále Václava IV. byla
z prostředků bohatých měšťanů
sdružených v Bratrstvu obruče
a kladiva uprostřed Dobytčího trhu
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na Novém Městě pražském zbudována kaple Božího těla. Později přešla do vlastnictví pražské univerzity,
a když byl v roce 1415 upálen Jan
Hus, bylo právě zde obnoveno ono
Bratrstvo, aby se řídilo Husovými
myšlenkami a usilovalo o reformu
církve a nápravu společnosti. V tomto tajném spolku se sdružili Husovi
přátelé a příznivci z řad šlechty
a univerzitních mistrů. Protestovali u kostnického koncilu, postavili
se církvi, králi Václavovi IV. i jeho
mladšímu bratrovi, římskému králi Zikmundovi. Zburcovali celou
zemi, sami však nepředpokládali,
že tak uvolní lavinu, která by mohla
smést i je.
›› Vlastimil Vondruška:
Morový testament
Vražda italského studenta, který začal navštěvovat rétorickou školu Jindřicha z Isernie,
je nepochopitelná. Neměl žádné
peníze ani nepřátele a v Praze byl
teprve tři týdny.
V téže době požádá urburéř Mikeš
z Dobronína Oldřicha z Chlumu, aby se na Zvíkově pokusil zjistit, proč bylo nevěstě
jeho bratrance upřeno dědictví po
otci. Svědků je velice málo a každý
zemře násilnou smrtí dříve, než poví
pravdu. Nitky vedou do Mantovy,
kde panoš Ota studoval. Jeho ale víc
zajímá neznámá krásná dívka.
NAUČNÁ LITERATURA
›› Bruno Baumann:
Tulák po pouštích
Dobrodruh a fotograf Bruno Baumann již více než dvacet let prochází ohromujícími
krajinami písečných i horských
pouští
Afriky a Asie,
které zažil tak
intenzivně jako
žádný jiný Evropan. V této
knize dokumentuje své expedice po
navštívených pouštích, které právem
vzbuzují pozornost, ať už je to jeho
překonání pouště Taklamakan s karavanou velbloudů, osamocená pěší

cesta pouští Gobi či jeho dlouhé putování z Čadu až do Egypta napříč
Saharou.
›› Jana Svobodová: Supermáma
Která maminka by nechtěla, aby na
ni její děti pohlížely jako na supermámu, se kterou budou trávit svůj
volný čas raději, než aby
ho proseděly
u počítače či
před televizí? A pokud
ze společných chvilek
vzejde něco,
čím se pak vaše dítko bude moci
pochlubit svým kamarádům, získáte
za to body navíc. Jednotlivé návody,
kterými vás autorka provede srozumitelně a s lehkostí, vycházejí z různých technik a pracují s jednoduše
dostupnými materiály. Ke každému
výrobku naleznete jak podrobný popis, tak názorný fotopostup.
HUMOR
›› Eva Dolejšová:
Babičkou proti své vůli
Humoristicky laděný román zachycuje příběh ženy, která se stala
babičkou na svůj vkus příliš brzy.
Mladší syn sotva odrostl a Daniela se chystala roztáhnout křídla,
jež jí ovšem přistřihla dcera Tereza
oznámením, že čeká dítě. Daniela
se srovnává s novou a nečekanou
sociální rolí a prochází nelehkou životní etapou, na jejímž konci nalézá
sama sebe. Příběh Daniely se může
stát inspirací pro všechny ženy, jež
žijí život, který žít nechtějí. I ony
mohou najít svou cestu, ač se to zdá
nemožné, a odvahu změnit to, co ve
svém životě změnit chtějí. Nalézt
rovnováhu ve svém životě jako partnerky, matky, babičky – ale i jako
ženy. Pro všechny situace existuje
řešení. Chce to jen odvahu. A nikdy
není pozdě najít sama sebe. Natož
v pouhých padesáti!
›› Michaela
Janečková:
Třešně v rumu
Humoristický
román, který
vtipným a jadrným stylem
líčí kubánské

dobrodružství vnučky a svérázného
dědy. Třicetiletá žurnalistka se rozhodne svému čerstvě ovdovělému
dědečkovi splnit životní sen - navštívit Kubu. Pro dědu, zarytého příznivce komunistické ideologie a dávno minulých pořádků, je to země
zaslíbená. A tak v exotice, která je
na hony vzdálená proklamovanému
ideálu, prožívají nejednu horkou
chvilku. I když jsou jejich pohledy
diametrálně odlišné, společné dobrodružství stálo za to.
Za přečtení jistě stojí i další
knihy: M. H. Kelly: Dívky beze
jména (historický román), E. Jaku:
Nejšťastnější muž na zemi (biografie, 2. sv. válka), M. Bussi: Vážka
(thriller), M. Macková: Příběh falešného copu (historický detektivní
román), L. Jensen: Sestra (psychologický román).

Tak to bylo něco málo z nových knih. Ale nezapomínejme na
staré dobré časopisy. Těch pro své
čtenáře knihovna odebírá spoustu.
Květy, Vlasta, Tina – prima čtení
ke kávě, něco pro zručné ženy –
Kreativ, Mariane – Venkov, Praktická žena, Dekor. Pro pány Pistole
a Zbraně, či westernové sešitky.
Na děti tu zase čeká Čtyřlístek,
Dráček nebo ABC.
Přijďte si pro nové knihy
i časopisy. Budu se na Vás těšit
i o prázdninách, kdy bude otevřeno dle letní výpůjční doby:
Pondělí: 12:00 – 16:00
Středa: 8:30 – 11:00 a 12:00 – 15:00
Pátek: 12:00 -15:00
DOVOLENÁ: 11. 7. - 15. 7. 2022
H. Humlová, knihovnice

Kouzelné čtení s Albi tužkou

V

naší knihovně máme pro děti velkou novinku. Je to kouzelná
Albi tužka s knihami a ty ve vzájemném spojení budou dětem
vyprávět.
Je to unikátní vzdělávací koncept, kde se děti dozví spoustu
zajímavých a užitečných informací. Díky speciální technologii
mohou knihy plně využívat i děti v předškolním věku, které ještě
číst neumí. Samy si tak mohou „přečíst“ pohádku nebo se hravou
formou naučit poznávat barvy, čísla, písmena či si procvičit logopedii. Starší děti určitě zaujme interaktivní kniha na výuku angličtiny
nebo kniha o lidském těle. A jak to vlastně funguje? Je to velmi
jednoduché, elektronická tužka slouží jako čtečka speciálního kódu,
který je ukryt přímo na stránkách knih. Díky této technologii dokáže předčítat text, který je v knize vytištěn i ten, který je skryt pod
ikonami či obrázky.
V knihovně zatím máme k půjčení dvě elektronické tužky a jedenáct kouzelných knih.
H. Humlová, knihovnice

Co je v knihovně nového: Besedy

V

květnu přišli do knihovny žáci první třídy, aby se seznámili s místem, kde budou
v červnu pasováni na čtenáře a víla Zkoušelína jim zadá čtenářský úkol. Děti se dozvěděly něco o tom, jak se stát čtenářem knihovny
a jaké výhody to má. Druhá polovina besedy
byla věnována ukázkám knih. Děti si také poslechly úryvek z knihy Školní strašidlo od ob-
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líbené autorky Zuzany Pospíšilové. Poprosila
jsem děti, aby mi namalovaly školní strašidlo
z pohádky. Účastníci výtvarné soutěže budou
samozřejmě odměněni drobným dárkem.
Další besedu pro 5. třídu si vyslechnou
děti koncem května a v červnu proběhnou
další besedy pro druháčky a prvňáčky na téma
ZVÍŘÁTKA. (Jelikož v době psaní článku

akce ještě neproběhly, budeme informovat
v příštím čísle Komárováku).
V současné době se plně věnujeme přípravě naší hlavní akce – Pasování prvňáčků na
čtenáře 2022.
Děti přijdou 7. 6. ráno po dvou skupinách
a jistě si svoji slavnost radostně prožijí.
H. Humlová, knihovnice
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Střípky z mateřské školy

S

končil studený měsíc duben a my jsme s dětmi, prvně v letošním
roce, mohli vyrazit na naši oblíbenou zahradu. Zahrada byla čerstvě připravena, firma Greenrot nám vyčistila hrací prvky, mlhoviště
a propařila písek.
Na pondělí 9. května se děti zvlášť těšily. V průběhu jara jsme zakoupili „Velkou motýlí zahrádku“. Obdrželi jsme housenky babočky
bodlákové, nektar a průhlednou skládací síťku. Děti v průběhu 2 týdnů
pozorovaly jednotlivé fáze líhnutí motýla od maličké housenky, kukly
a vylíhnutí motýla. A právě v pondělí 9. května jsme 14 krásných baboček bodlákových vypustili do volné přírody.
Na počátku měsíce června čeká děti, které půjdou po prázdninách
do školy, „Pasování na předškoláky“. Nyní nacvičují pásmo básniček
a písniček, které předvedou svým rodičům na zahradě mateřské školy.
Nebude chybět ani již tradiční opékání buřtů. A pak už se po dvouleté
pauze konečně dočkáme tolik oblíbených výletů. Nejprve pojedeme do
Čechovy stodoly u Příbrami na výukový program pod názvem „Skřítci
z Brd“ spojený s výtvarnými dílnami a ukázkou výcviku dravého ptactva. Dále jsme naplánovali návštěvu divadelního představení „Šípková
Růženka“ v divadle Příbram. Předškolní děti pojedou v závěru měsíce
června na delší výlet do „Zeměráje“ u Orlické přehrady.
O všech akcích budeme rodiče aktuálně podrobně informovat.
MŠ Komárov. Foto: archiv MŠ Komárov

Den Země
P

o dvouleté odmlce způsobené
covidovou pandemií se v ZŠ
T.G. Masaryka Komárov konala
každoroční akce zvaná Den Země.
Děti se při ní učí, jak se správně
chovat k planetě Zemi a jak ji co
nejméně ničit.
Oslava Dne Země se konala v okolí místa Slunečná na tak
zvané Vice. Stanoviště byla různě
rozmístěna po lese a na louce, ze
které je nádherný výhled na městys
Komárov.
Deváťáci si pro žáky prvního
i druhého stupně připravili program, který učil žáky, čím mohou

Zemi pomoci a jak ji chránit podle
slovního spojení „škola hrou.“ Témata na stanovištích byla následující: oheň, voda, vzduch, zem. Například na stanovišti voda měly děti
děravé kelímky a snažily se v nich
vodu co nejdéle udržet a u této příležitosti se velmi nasmály, podobně
jako při dalších úkolech.
Ohlasy dětí, které byly zapojeny do tohoto dne, byly vždy kladné
a den si všichni náramně užili. Na
konci si každý opekl skořicového
hada na klacku a užil si den strávený v lese. Doufejme, že tato akce
pořádaná školou a žáky devátého
ročníku nebyla tou poslední v tomto školním roce.
David Řepík. Foto: archiv ZŠ

Škola vítá ukrajinské děti
D
ne 24. února začala válka, která rozdělila svět, ne však naši
školu.
Ta se velmi ochotně chopila příležitosti pomoci všem ukrajinským
dětem. I když mnoho z nich nezná
náš jazyk, učitelský sbor se jim snaží
pobyt zde co nejvíce usnadnit a pomoci jim zvládnout tak složitý jazyk,
jako je naše čeština.
První ukrajinské děti k nám začaly přicházet záhy po začátku války.
Nejdříve byly zařazeny podle věku
do jednotlivých skupin, ale postupně, jak počty narůstaly, vedení školy
rozhodlo zřídit jednu třídu, kde by se
děti učily česká slovíčka a všeobecné
fungování naší kultury. Bylo a je to
pro nás i ukrajinské děti těžké, ale
děti si začínají s místními povídat
a přátelit. Mnoho se jich přihlásilo do
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kroužků, kde též prohlubují své vztahy mezi sebou.
Komárovské děti přijaly ukrajinské děti s otevřenou náručí možná
proto, že jsou zde nové. Nebo je důvodem to, že ví z vyprávění našich
předků, jaké to je, žít pod nadvládou
a ve válce s jiným státem, který ničí
vše, na co přijde. Kolektiv se i přes
jazykovou a kulturní bariéru spřátelil,
děti se staly dobrými kamarády, kteří
se přátelí a sdílí spolu svoje zážitky.
Parlament školy na podporu a solidaritu s ukrajinskými dětmi uspořádal Den na podporu Ukrajiny, při
kterém se žáci oblékli do barev ukrajinské vlajky - modré a žluté, aby
vyjádřili, že podporují Ukrajinu při
jejím boji za svobodu a autonomii.
Účast byla hojná.
Matěj Tuček. Foto: archiv ZŠ

www.ikomarov.cz

Akce druháčků

V

e druhém pololetí tohoto školního roku došlo k uvolnění
covidových opatření, a tak se děti
mohly znovu zúčastnit různých
akcí a výletů. Na školním hřišti
proběhl v únoru sportovní den inspirovaný zimními olympijskými
hrami. V dubnu se děti seznámily
s velikonočními zvyky a tradicemi
v Čechově stodole. Na Den Země
jsme si vyšli na Chlum, kde všichni, s elánem sobě vlastním, soutěžili pod vedením žáků z devátých
ročníků. Zde si také 30. dubna
děti zahrály několik her a postavily domečky v rámci čarodějnického rejdění. Od února do dubna
rovněž proběhl plavecký výcvik
pro žáky 2. a 3. ročníků, který si
všichni plavci moc užili. V květnu jsme byli na velmi zdařilé akci
„Mamuti na Točníku“, a v červnu
nás ještě čeká výlet do zoo, beseda
v knihovně a také hudební a divadelní představení. Ve škole potom
vysvědčení, hezké prázdniny a těšení na setkání ve třetí třídě v novém školním roce.
Ilona Hošková
Fota V. Hečlová

Dechberoucí výstava dřevěných reliéfů v Komárově
Ve dnech 9. až 15. května proběhla výstava dřevořezby komárovského rodáka Jiřího Kubáta. Troufám si napsat, že výstava patří ke špičce
nejen regionálního kulturního dění. A není divu, vždyť je za ní více jak 40 let pokorné a vytrvalé tvůrčí práce. Nejen originalita a preciznost, ale i duše reliéfů všechny návštěvníky nadchla. Řada těchto dřevěných skvostů byla zapůjčena ze soukromých sbírek a není pravděpodobné, že bychom je ještě někdy mohli vidět pohromadě.

N

a výstavě byla k vidění díla na náměty kreseb Věnceslava Černého ze Starých pověstí
českých od Aloise Jiráska, nebo kreseb Gustava
Doré, který ilustroval Biblické příběhy Ivana
Olbrachta, a i do dřeva vtisknuté výtvory uměleckých směrů surrealismu a ART. Inspiraci autor
nacházel v publikacích a dnes i na internetu.
Pan Kubát pracuje v chatce, kterou si ke své
práci přizpůsobil. Vyrobil si totiž vlastní polohovací stojany na míru, aby byla práce pohodlnější. Začínal tím, že vyřezával podložky pod
paroží s motivy šišek, dubových listů a žaludů.
Potom se pustil do výroby vyřezávaných hodin,
tzv. kukaček. Práce mu ale po nějaké době přišla
jednotvárná, a proto svou pozornost zaměřil na
reliéfy. Jeho první dílo vzniklo na motivy Starých
pověstí českých.

Reliéfy jsou z javorového vysušeného dřeva, které si sám pečlivě vybírá, bez suků a bez
prasklin. Následně si dřevo nařeže na potřebné
rozměry s přídavkem na hranoly. Ty pak ohobluje a slepí Dispercollem za pomoci stahovacích
přípravků. Připravenou desku připevní na stojan
a pod ni ještě položí gumu, která tlumí nárazy.
Vytvořené řezby v závislosti na námětu si žádají
přimořit nebo namořit barevně. K tomu používá
pan Kubát lihová nebo vodou ředitelná mořidla.
Na závěr povrch navoskuje belgickým voskem,
který obsahuje kapku pigmentu – ořechové mořidlo. Tolik technická část. O talentu a zápalu při
cizelování děl ale autor skromně mlčí.
Pan Jiří Kubát prvně vystavoval před třiceti
lety se svým kamarádem ve Šťáhlavicích, blízko zámku Kozel. Výstava v Komárově byla jeho
první samostatnou a uskutečnila se jen díky rodině a kamarádům, kteří ho přemluvili, aby se
takovými nádherami mohla pokochat i široká
veřejnost.
Bylo nám ctí Mistře!
P.S.: Pan Jiří Kubát děkuje všem návštěvníkům výstavy za jejich vyjádřený obdiv a podporu
a Úřadu městyse Komárov za možnost uspořádání výstavy v komárovském kulturním domě.
Na základě osobního rozhovoru sepsala
Markéta Křížová. Foto: archiv redakce

www.ikomarov.cz
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Okénko do historie: Pečetě starých středočeských měst
Pátrání po vzhledu a existenci českých měst a městeček je doloženo z mnohých publikací a knih. Již koncem 18. století existují stručné
popisy jejich znaků a následně i pečetí, kterými se stvrzovala různá nařízení. Dokládala se tak jejich existence a určitá privilegia zaručená
panovníkem. Zájem o vzhled znaků a pečetí vzrůstal zejména v první polovině 19. století a pokračoval pak v různých podobách až do století
dvacátého, kdy například Archivní správa ministerstva vnitra v Praze uskutečnila soupis znakových privilegií a pečetidel českomoravských
měst a obcí a byla stanovena pravidla a statut pro schvalování městských znaků.

P

odívejme se tedy na vznik a vývoj pečetí některých měst v našem blízkém okolí.
Již během 13. století zde vznikala různá města a městečka zakládaná českými panovníky. Buď tak
zvaně „na zeleném drnu“, či z vesnic a osad nacházejících se zejména
na zdrojích přírodního bohatství
nebo v blízkosti panovnických sídel, a také nějaké důležité činnosti.
S rozvojem hospodářského života,
nutností právní jistoty, bezpečnosti
a pevného městského vedení se začaly vydávané písemnosti a listiny
stvrzovat pečetí.
Jejich výskyt (pokud se dochovaly) je mnohdy datován od druhé
poloviny 13. století. Vždy to byl
symbol či znamení vyjádřit existenci daného místa a odlišit je od
pečetního obrazu jiného města.
Zda vznikly pečetě dříve než znaky měst, není prý dodnes vyřešeno.
Vědci se přiklání ke vzniku znaků
teprve koncem 13., ale také až ve
14. století za vlády císaře a českého
krále Karla IV. Někdy měly souvislost i s erbovními znaky majitelů
panství, které byly prvotním označením daného místa.
Při změně majitele se často měnil i obraz pečeti a také bylo udáváno právo jakým voskem může dané
městečko či město pečetit. Ve 13.14. století se pečetilo pouze bezbarvým voskem, ale od poloviny
14. století a počátkem 15. století se
začal užívat zelený vosk. Zvláštním
privilegiem panovníka bylo potom
některým městům povoleno pečetit
červeným voskem jako důkaz vážnosti daného místa, a na důraz důležitosti potvrzované listiny.
BEROUN
má celou řadu
dochovaných
pečetí. V roce
1834 je citována listina z r.
1353 s popisem nejstarší berounské
pečeti, s datem jejího vzniku před
r. 1303, z níž byl později převzat
i znak města. Zde kromě hradeb
a věží je i postava českého krále
s mluvícím znamením medvěda.
(Odkaz na původní označení města Bern, z německého Bår). Má
průměr 80 mm. Další pečeť s průměrem 46 mm je z r. 1529. Pečetit
červeným voskem povolil panovník
Vladislav II. roku 1502.
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CERHOVICE
mají
rovněž
bohatou historii. Roku 1390
je přiřadil král
Václav
IV.
k panství Žebráckému, a r. 1516 byly v Budíně
Vladislavem II. povýšeny na městečko s udělením znaku. Druhý
znak získaly za vlády Lobkoviců r.
1557. Z doby kolem roku 1572 také
pochází dochovaná pečeť o průměru 44 mm. Od r. 1595 patřily Cerhovice k panství Točnickému. Za
třicetileté války byly dvakrát vypáleny 1629 a Švédy v r. 1642.
HOŘOVICE
město
historicky spojené
s Komárovem,
přijalo majestát
o udělení znaku
pravděpodobně
kolem roku 1540. Bohužel se nedochoval. Shořel asi při četných požárech, které město zasáhly v 15. a 17.
století. Právo pečetit červeným voskem udělil městu 4. 9. 1628 Ferdinand II. Nejstarší dochovaná pečeť
o průměru 49 mm pochází z roku
1616.
HOSTOMICE
jejichž
existence je doložena listinou
z 3. 5. 1343.
Mají
zachovanou pečeť
o průměru 43 mm asi z roku 1562,
kdy jim bylo dáno právo pečetit
červeným voskem. Při tažení švédských vojsk 23. 10. 1639 byly také,
jako většina městeček a obcí v okolí, vypáleny. Roku 1738 povýšil císař Karel VI. Hostomice na město
a zároveň jim byl 29. 11. udělen
i znak.
KOMÁROV
o němž první
písemnou zmínku máme již
z 13. 5. 1263,
prošel za dobu
své dávné a historicky důležité existence mnoha
tragickými událostmi, což mělo
určitě negativní vliv na jeho vnímání jako obce s vyšším významem.
V zachovaných listinách králů

k postoupení majetku stvrzovaných
pečetí i pozdějších listinách konfiskačních po roce 1623, je Komárov
spolu s dalšími obcemi nazýván vsí,
jako součást statku Komárovského.
Ještě v roce 1850 zůstává pouhou
vesnicí náležející k panství Hořovickému, i když má již po prvních
stanovených volbách jmenované
představenstvo obce. Důležité listiny jsou jím podepisovány a zhruba z roku 1887 pochází nalezené
a úředně používané obecní razítko
o průměru 28 mm. Až v roce 1899
je zaznamenána snaha provést určité kroky k podání žádosti o povýšení Komárova na městys. To se
uskutečnilo dekretem císaře a krále
Karla I. z 31. 7. 1917 a následovalo
pak i udělení znaku městyse.
LOCHOVICE
založené pravděpodobně
kolem
roku
1039, byly na
začátku
14.
století v majetku Viléma Zajíce z Valdeku, a obdržely 26. 5. 1574 od Maxmiliána II.
znak. Dochovaná pečeť o průměru
38 mm pochází patrně z první poloviny 17. století.
PŘÍBRAM
má 14 dochovaných pečetí. Je městem
s bohatou historií. První písemná zmínka pochází z roku 1216.
Příbram společně s Březovými Horami byla vždy místem spojeným
s počátky dolování stříbra a rud.
Hory stříbrné již r. 755 objevené.
V letech 1290-1291 byla trhovým
místem, 1311 zde byla huť. Za
husitských válek byla několikrát
vypleněna. Péčí Jindřicha Pešíka
z Komárova kolem roku 1525 opět

rozkvetla rozvojem hornictví. To
byl také důvod pro zájem hraběte
Zdeňka Lva z Rožmitálu a dalších
pánů o výnosy a bohatství. Po soudních rozepřích Pešíkové v letech
1540-1541 o práva a výnosy zřejmě
přišli. Z této doby také pochází větší dochovaná pečeť Příbrami o průměru 42 mm.
MILÍN
je připomínán
jako
sídliště již v roce
1101. Prokazatelné datum
jeho existence
jako městečka (oppidum) se nachází před rokem 1336. Kdy byl povýšen na město není známo. Pečeť
o průměru 42 mm pochází z roku
1621.
ŽEBRÁK
je jako ves
připomínán již
ve
13.století, od r. 1336
jako městečko
a 7. 1. 1396
jej král Václav IV. povyšuje na
město a uděluje mu městská práva.
Jako ostatní vsi, městečka a města
v okolí, byl Žebrák během let několikrát vypálen a zdevastován. Císař
Leopold I. dává opět 3. 12. 1674
městu privilegium pečetit starobylou pečetí z počátku 15. století od
Václava IV. a uděluje mu také znak.
Od roku 1418 se pečetilo zeleným
voskem, později červeným. Je dochováno šest historických pečetí,
poslední je z roku 1740. Na obrázku
je pečeť o průměru 45 mm z roku
1674.
Za muzejní komisi Libuše Hošková
Zdroj: E. Ondříček „Paměti Bratrské
pokladny, železáren a Komárova“
A. Přibyl, K. Liška „Znaky a pečetě
středočeských měst“

Prázdniny a dovolené – už jsou tady zase
I když teď žijeme ve složité době, dětské těšení
na prázdniny i touha po dovolenkovém odpočinku jsou
stále stejné. Možná si nebudeme moci všichni dovolit jet
na místa podle svého přání, ale to nevadí. Hlavní je být
spolu, užít si sluníčka i deště, zažít si svá dobrodružství
a spoustu legrace. Za redakci vám přejeme krásné letní
dny, užijte si chystané kulturní akce a hlavně se všichni
vraťte do školních lavic i do zaměstnání v pořádku.
Redakční rada, foto V. Procházková

www.ikomarov.cz

Župní přebor
ve sportovní všestrannosti

T

›› Taneční pohár - mladší gymnastky

řetím župním přeborem byly
závody ve sportovní gymnastice, šplhu a atletice v Příbrami.
V sobotu 30. dubna vyrazilo 7
chlapců a 16 dívek soutěžit ve
sportovní všestrannosti, jehož
plaveckou část již absolvovali
v Hořovicích. Po covidové pauze
zisk 19 medailí nikdo nečekal.
Františka Permanová (kategorie I) získala zlato ve sportovní gymnastice, bronz v atletice a celkově se stala přebornicí
Jungmannovy župy ve své kategorii mladších žákyň. Nikola
Prokopová (I) byla třetí v gymnastice i celkově ve všestrannosti.
Markéta Chvátalová (II) získala
bronz v gymnastice. Lucie Horáková stanula na třetí příčce v atletice. Druhé místo ve všestrannosti obsadila Julie Kramáriková

(IV) ziskem stříbra v gymnastice
a bronzu ve šplhu. Nela Ungrová
(IV) byla v atletice druhá.
Antonín Vedlich (I) vybojoval stříbrnou medaili v atletice.
Jeho bratr Eduard Vedlich (III)
se stal přeborníkem Jungmannovy župy ve sportovní všestrannosti, v atletice byl první a ve
šplhu druhý. Vítězem šplhu byl
Vojtěch Houra (IV). Medailovou
sklizeň dovršil Michal Sluka
(IV) zlatými medailemi v atletice a ve šplhu, celkově byl ve
všestrannosti druhý.
Velké poděkování patří všem
zúčastněným. Pochvalu si zaslouží také cvičitelé, kteří své svěřence na přebor dobře připravili.
Tomáš Jelen, Sokol Komárov
Foto: archiv T.J. Sokol Komárov

›› Taneční pohár - starší gymnastky

›› Taneční pohár - street dance.

Czech Dance Tour 2022 v Mladé Boleslavi

G

ymnastky Sokola Komárov získaly 1. místo v kategorii ART DANCE děti a 1. místo v kategorii ART DANCE junioři. Dorostenky pak
4. místo v kategorii STREET DANCE.
T. J. Sokol Komárov. Foto: archiv T.J. Sokol Komárov

Anketa Cvičitelka roku 2021

N

aše cvičitelka rodičů a dětí Barbora Mikulová (druhá zleva) byla nominována do ankety Cvičitelka roku 2021 a byla vybrána mezi pět
nejúspěšnějších.
T. J. Sokol Komárov. Foto: archiv T.J. Sokol Komárov

www.ikomarov.cz
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Tělocvičná akademie

V

rámci oslav 120 let existence naší jednoty se v pátek
13. května uskutečnila tělocvičná
akademie, na které vystoupily dvě
stovky cvičenců.
Po úvodním projevu starosty
jednoty Bohuslava Ernesta promluvil starosta městyse Komárov
Jaroslav Klekner. Následovalo
slavnostní připnutí stuhy k 120
letům na prapor jednoty župním
náčelníkem Františkem Beranem.
Rovněž byl předán odznak projektu Sokolská kapka krve šesti prvodárcům naší jednoty za rok 2021.
Komárovská tělocvičná jednota
stále drží první místo v rámci ČOS
od roku 2015 v dobrovolném dárcovství krve.
Jako první vystoupili naši nejmenší. Cvičení rodičů a dětí do
tří let s padákem patří mezi jejich
oblíbené činnosti. Odcizení byl
název pódiové skladby starších
gymnastek. Toto vystoupení získalo první místo v kategorii ART
DANCE junioři na regionálním
kole CZECH DANCE TOUR
2022 v Mladé Boleslavi a ve velké
konkurenci šesté místo na mistrovství Čech v Chrudimi. Další
velký úspěch děvčat je první místo
ve Středočeském tanečním poháru. Následující vystoupení rodičů
a dětí, tentokrát od tří let, přiblížilo
jejich rozcvičku. V ukázce cvičení
žáků viděli přítomní využití lana
v několika podobách. Dramatickou tečkou byl přetah lanem.
Původní oddíl dětského aerobiku se za poslední dva roky proměnil v taneční oddíl starších žákyň
a dorostenek. Tentokrát se tato parta vrhla na zcela nový žánr - street
dance a se svou pódiovou skladbou
úspěšně vystoupila následující den
na Sokolgymu v Plzni.
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V letošním roce je do oddílu
předškoláků přihlášeno 33 dětí.
A protože v takovém počtu by
cvičení nebylo s jednou cvičitelkou možné, pomáhají při cvičení
dospělí z řad rodičů. Tak si mohou
děti, rozdělené do menších skupin,
vyzkoušet a naučit se více pohybových dovedností. Část toho, co
se naučily, také předvedly.
V ukázkách úspěšných mini
týmů gymnastek diváci zhlédli
vystoupení starších žákyň - Cyberbully, mladších žákyň s názvem Víly a dorostenek s názvem
Poslední sbohem. Poprvé cvičitelé vystupovali se židlemi v roce
1997. Letos se rozhodli vystupovat znovu a to na slavnou hudbu Scotta Joplina, starou právě
120 let stejně jako naše jednota.
Pódiová skladba mladších gymnastek Panenky rovněž bodovala v Mladé Boleslavi na CZECH
DANCE TOUR 2022 v kategorii
ART DANCE děti a získala zlaté
medaile. Taktéž i ve Středočeském
tanečním poháru naše gymnastky
obsadily první místo. „I když jsme
malí i velcí, mladší i starší, chceme vám ukázat, že dokážeme táhnout za jednu obruč“ bylo mottem
vystoupení mladšího žactva.
Ačkoliv by se mohlo zdát, že
step aerobik nahradily nové formy cvičení, mezi ženami jsou
stepy stále populární. Ženy toto
vystoupení secvičily již podruhé
- poprvé to bylo v roce 2020, kdy
byla akademie kvůli covidové
pandemii zrušena. Dobrou zprávou je, že je nyní počet stepaerobiček dvojnásobný. Závěrečné
vystoupení žáků s prvky parkouru
přiblížilo současnou a oblíbenou
náplň jejich cvičebních hodin.
Stejně jako v této ukázce, tak

i v následující, vystoupili letošní
medailisté z župního přeboru ve
sportovní všestrannosti v Příbrami. Společné akrobatické řady
gymnastek uzavřely celý pohybový program.
Nástup všech účinkujících
s poděkováním všem, kteří dorazili, ukončil oficiální program oslav.
Následovalo neformální posezení

k 120 letům komárovské jednoty.
Ti, kdo si nestihli prohlédnout výstavu fotografií k tomuto jubileu,
mají možnost každou sobotu od 9
do 12 hodin navštívit Komárovské
muzeum, kde bude výstava pokračovat až do konce října.
Tomáš Jelen,
T. J. Sokol Komárov
Foto: archiv T.J. Sokol Komárov

www.ikomarov.cz
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Ohlédnutí za 48. ročníkem „Pešíkova pochodu“
V neděli 8. května 2022 uspořádal turistický oddíl T. J. SOKOL Komárov již 48. ročník „Pešíkova pochodu“. Po dvouleté pauze opět tradičně –
v pravidelném termínu i podmínkách pořádání. Předchozí dva ročníky musely být kvůli COVIDU-19 uskutečněny v náhradním termínu (v roce
2020 až v září) nebo dokonce individuální formou (2021).
Počasí:
Letos příznivci „Pešíkova pochodu“ vyráželi do krásné svěží zelené
jarní přírody probarvené bílými a žlutými květy, za ideálního počasí!
Ranní modrá obloha, odpoledne polojasno, teploty kolem 20 °C. Odpoledne se trochu rozfoukalo, takže vítr cyklistům ztěžoval jízdu.

Boženka Horová, Eva Veigendová, Jana Chramosilová, Pepík Drnec, Jarka Prokopová, Verča Prokopová, Míra a Martin Hoškovi, Vašík Plešmíd
a Tonda Fraitag.
Již na startu si mohl každý účastník vybrat trasu, na kterou se vydá.
Na panelech byly vyvěšeny mapky s barevně vyznačenými jednotlivými
trasami a popisy (pěší i cyklo), včetně historie Pešíků, ale také zajímavosti o Komárovu a místech, kterými se procházelo nebo projíždělo na
cyklotrasách. Při registraci každý „desátý“ (10, 20, 30… - 370) dostal
sponzorský cyklodar (lahev, zámek, zvonek, lepení, poukázky na servis
či slevy) od Cykloservisu Port – od Tomáše Porta, bývalého cyklokrosového závodníka, držitele juniorské světové bronzové medaile!
Vyznavači pěší turistiky:
Na trasy 13, 18, 24 a 28 km se vydalo celkem 287 pochodníků + 25
čtyřnohých „miláčků“. Všechny pěší trasy směrovaly přes Chlum na
K1 „Čihadla“ u Hvozdce, kde došlo k rozdělení směrů - nejkratší trasa,
kterou šlo 201 účastníků, směrovala do Mrtníka, ostatní tři na následující kontrolu K2 na Jedové hoře. Další kontrola byla v Zaječově – Svaté
Dobrotivé, kterou prošli pouze účastníci dvou nejdelších tras, které vedly
přes Hrachoviště, kolem zříceniny hradu Valdek, přes Jindřichovu skálu,
Malou Vísku a Kvaň. Všechny trasy se opět sešly u mlýna „U Hudečků“,
kam pěšáci kratších tras přišli přes Ptákov a Kleštěnici, a všichni pokračovali na poslední kontrolu K4, která byla tradičně na vrcholu hory „Jivina“ (613 m), kde byl kvíz „Známé hlášky z filmů“. Většina z pochodníků
si na vrcholu hory opekla nějakou uzeninu!
Kdo dával „PEŠÍKOVSKÁ“ razítka na kontrolách?
K1 – Hvozdec – „Čihadla“ – Jana Mračková a Jarča Hejlová
K2 – Jedová Hora – Míra Sojka
K3 – Zaječov – „Svatá Dobrotivá“ – Jiřka Kadlecová
K4 – Jivina – Fandové – Vaníček a Veigend

Celková účast?
Celkem se na start dostavilo 376 účastníků ve věkovém rozmezí od 3
měsíců (Valentýnka Hůrková z Lochovic, Ivetka Hejnalová z Jinců, Filípek Matýs ze Skořice a Emilka Pavlisová ze Zaječova) až po 85letou
zdatnou turistku Marii Nachtmanovou, která si prošla trasu 13 km. Na
pěší trasy 13-18-24-28 km vyrazilo 287 pochodníků a s některými z nich
ještě 25 pejsků. Cyklistů, pro které bylo připraveno pět tras, bylo 89.
O zdárné zajištění akce se staralo 25 pořadatelů.
Nejvíce účastníků (151) bylo tradičně z „domácího“ Komárova.
Odkud byli „ostatní“ účastníci?
Hořovice (46), Osek (26), Chaloupky (15), Zaječov (11), Praha (10)
a z dalších bližších i vzdálenějších míst.
Pořadatelé:
Na startu byli: Olina Kleknerová, Dana Suttrová, Zuzka Kubková,
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Vyznavači cykloturistiky (celkem 89)
Ti si mohli vybrat z pěti silničních tras: 43 km, 55 km, 67 km, 80 km
a 108 km. Cyklotrasy zavedly účastníky tentokráte severně od Komárova. Nejdelší trasa, kterou jelo 7 cyklistů, byla něco přes sto kilometrů
a vedla přes Karlštejn, Točník i Zbiroh – obce s hrady a zámkem. Nejvíce
cyklistů (64) jelo tradičně nejkratší trasu (43 km), která vedla přes Hředle
a Zbiroh.
V cíli účastníci obdrželi pamětní listy a sušenky od Honzy Jelena, Boženky Horové, Pavlíny Jánské a Radmily Redlichové. Děti si ještě mohly
odnést propagační materiály od ČPZP – letáčky, rébusníček, reflexní bezpečnostní pásku, propisovačku.
Pešíkův pochod není pro pořadatele jen „samotný“ pochod, ale předchází mu pečlivá příprava v podobě desítek hodin. Každoročně se trasy
musí předem projít a označit. Letos byly na problémová místa dány navíc
orientační cedule. Cyklotrasy se mění každoročně – „nasměrování“, ale
i průjezdná místa. Pro účastníky musí být připraveny pamětní listy a mapky včetně popisů tras. Samostatnou přípravu potřebuje vždy K4 na Jivině,
kde na pochodníky čeká překvapení – soutěž.
Nejmladší účastníci: v kočárcích na pěších trasách Valentýnka Hůrková, Ivetka Hejnalová, Filípek Matýs a Emilka Pavlisová a v cyklovozíku
Štěpánka Komínková (6 měsíců)
Nejstarší účastníci: Marie Nachtmanová z Tlustice, která absolvovala
pěší trasu 13 km (85 let) a z mužů Jan Kavalír z Komárova (82 let) – cyklotrasa 43 km
A závěrem?
S účastí byli pořadatelé spokojeni, přestože nedosáhla předchozích
čísel! Předem se vědělo, že někteří stálí účastníci se nezúčastní. COVID-19 způsobil přeložení jiných sportovních i kulturních akcí, převážně
vícedenních, právě do tohoto termínu. V Komárově např. probíhal i „Divadelní festival Pešík 2022“ a nedělní představení muselo mít i dřívější
začátek. Byli ale i jedinci, kteří stihli akce obě!
Povzbuzením pro pořádání dalších ročníků jsou kladné ohlasy při návratu z tras a přísliby, že příští rok opět dorazí!

www.ikomarov.cz

A porovnání s některými předchozími roky?
Celková účast
rok 1998
rok 2002
rok 2003
rok 2005
rok 2006
rok 2007
rok 2008
rok 2009
rok 2010
rok 2011
rok 2012
rok 2013
rok 2014
rok 2015
rok 2016
rok 2017
rok 2018
rok 2019
září 2020!
rok 2021
rok 2022

pěší

cyklo

z Komárova

279 účastníků + 7 psů
211
68
152
+ 14 pořadatelů
400 + 4 + 13
242
162
170
351 + 3 + 14
192
162
121
229 + 11 + 17
184
56
87
485 + 9 + 15
333
161
176
202 + 7 + 17
154
55
84
469 + 19 + 15
303
185
163
515 + 12 + 16
303
224
148
296 + 9 + 16
146
159
107
443 + 17 + 14
252
191
158
604 + 26 + 17
387
217
199
567 + 21 + 24
359
208
223
550 + 15 + 22
323
227
185
551 + 31 + 20
362
189
170
632 + 36 + 22
409
223
190
634 + 36 + 24
498
136
212
635 + 29 + 18
449
186
206
681 + 49 + 23
530
151
208
125 + 9 + 16
110
15
individuální výzva „Ve stopách Pešíkova pochodu“ – vícedenní akce! – 232 účastníků
376 + 25 + 25
287
89
151

Již letos si můžete položit otázku: „Co budu dělat 8. května v roce
2023?“ – Odpověď může znít: Zúčastním se 49. ročníku „Pešíkova pochodu“! Takže: všechny příznivce turistiky – pěší i cyklo zveme již tímto
na 49. ročník „PP“! S pozdravem „Zdrávi došli a dojeli!“
Odbor turistiky – T. J. SOKOL Komárov, Olga Kleknerová
Foto: archiv T.J. Sokol Komárov

Zálesácký závod zdatnosti opět na Šimákovně

P

o třech letech se mohl v sobotu 23. dubna 2022 uskutečnit župní přebor Zálesáckého závodu zdatnosti v okolí chaty Šimákovna pod vrchem Písek u Jinců. Z komárovské jednoty se vypravilo 12 závodníků (4
hlídky) a za krásného počasí si odvezli domů dvě zlaté a jednu stříbrnou
medaili. Dvě vítězné hlídky, žactva a dorostu, budou reprezentovat župu
Jungmannovu na přeboru ČOS v Radíkově
u Olomouce. Všem zúčastněným děkujeme za účast!
1. místo v kategorii žactva – Vojtěch Houra, Jan Šlapák, Eduard Vedlich, 1. místo
v kategorii dorostu – Anna Kašparová,
Anna Lukavská, Magdaléna Lukavská, 2.
místo v dorostu: Dominik Baumann, Matyáš Pechač, Michal Sluka.
Tomáš Jelen, T. J. Sokol Komárov
Foto: archiv T.J. Sokol Komárov
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Velikonoční sokolská cesta
aneb Hledání kuřátek
slepičky Aničky

P

řed Velikonocemi připravil
Sokol Komárov pro rodiny
s dětmi další cestu do přírody
s úkoly. Trasa vedla od sokolovny ulicí Kleštěnická, V Brance
a poté polní cestou až k Jalovému potoku, podél kterého došli
účastníci až k Vávrovu rybníku. Po cestě se mohli všichni
kochat krásným výhledem na
Komárov a jeho okolí a také
romantickým místem na hrázi
Vávrova rybníka.
Na cestě čekala na děti kuřátka s úkoly a slovy do tajenky.
A tak např. kuřátko Hopsálek
chtělo po dětech, aby skákaly,
Jednonožka stoj na jedné noze,
Dřepálek udělat tolik dřepů, kolik je komu let. Nechyběly ani
úkoly na procvičení mozkových
závitů, jako např. poznat domácí zvířátka a pojmenovat jejich
mláďata, najít rozdíly, zazpívat
písničku. Úkolů bylo celkem
třicet. Pokud našli účastníci
všechna slova do tajenky, vyšla
jim z nich nakonec jarní básnička o kuřátku.
Počasí nám celkem přálo,
a tak se za 14 dní, kdy byla cesta
v provozu, na ní (podle zápisů
v návštěvní knize) vystřídalo 90
dětí, 77 dospělých, 7 pejsků a 4
kočárky.
Podle ohlasů ocenili účastníci volbu terénu. Došli do míst,
ve kterých někteří, ač Komárovští, nikdy nebyli. A to byl také
jeden z cílů této cesty: Ukázat
krásná zákoutí naší obce.
Eva Veigendová
T. J. Sokol Komárov
Foto: archiv
T.J. Sokol Komárov
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120 let Sokola Komárov 5. 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.

D

ne 24. května 1990 přešla celá
tělovýchovná jednota pod obnovenou Československou obec
sokolskou, kam vývojově i myšlenkově patří. Tato změna přinesla
i staronový název a to Tělocvičná
jednota Sokol Komárov. V obnovené jednotě byly tyto oddíly a odbory: odbor sokolské všestrannosti
(dříve ZRTV, nyní sportovní všestrannosti), turistiky a oddíly kopané, volejbalu a nohejbalu.
Prvním starostou obnoveného
Sokola byl zvolen Ing. Miloslav
Devera, místostarostou Jaroslav Kocourek, jednatelem Karel Kavalír,
náčelníkem Ing. Jan Jelen, náčelnicí
Jaroslava Prokopová, dalšími členy
výboru byli Božena Horová (pokladník), Ing. Antonín Fraitag (zábavní
odbor), Olga Kleknerová, Jiří Srp,
Zdeněk Laštovička, Josef Tůma, Jaroslav Klekner, Karel Prokop a Antonín Novotný. Počátkem roku 1991
začíná pracovat župa Jungmannova,
kam spadala i naše jednota, která
k 1. lednu 1993 přestoupila z důvodu vhodnějšího územního uspořádání do župy Rokycanovy, kam kdysi
i patřila.
V roce 1991 se kromě tradičního
letního stanového tábora ve Lhotě
pod Radčem, který proběhl pod vedením Bohuslava Ernesta, uskutečnil ještě mezinárodní tábor ČOS pro
27 dětí ze zahraničních sokolských
jednot (Anglie, Německa, Francie,
Švýcarska a Slovenska). Na zdárném běhu se podíleli i členové naší
jednoty. Postavením více hřišť na
jednom místě se plní sen volejbalových generací, a tak se může konat
v roce 1991 první ročník komárovského volejbalového turnaje mužů
i žen. Tento turnaj oddíl pořádá dodnes.
Druhým starostou obnoveného Sokola byl v roce 1992 zvolen
Karel Prokop, náčelníkem Ing. Jan

›› Slavnosti svobody v Plzni 1995
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Jelen, náčelnicí Lucie Cafourková, jednatelkou Olga Kleknerová.
V roce 1992 se žák Petr Holub stal
přeborníkem Středočeského kraje
ve sportovní gymnastice a žák Roman Hudec v atletice. V témže roce
odletěla na slet do Toronta konkurzem vybraná výprava ČOS, jejímž
účastníkem byl i náš cvičitel MUDr.
Tomáš Jelen. Žactvo se zapojilo do
plnění úkolů Tyršovy stezky, která
vyvrcholila zdobením vánočního
stromku v lese. Velmi aktivně provozoval činnost odbor turistiky pod
vedením Miroslava Suttra.
Od roku 1993 začal působit
v naší jednotě oddíl starších cvičenců „Věrná garda“, který v roce 2013
ukončil svou činnost. Vedle zdravotně orientovaného cvičení provozoval řadu kulturních a společenských
akcí, účastnil se programu tělocvičné akademie, sletů, pořádal vycházky a výlety do okolí. V roce 1993 se
konalo v naší jednotě první školení
cvičitelů v obnoveném Sokole.
Pro získání celých rodin k pohybové aktivitě proběhl v květnu 1994
atletický trojboj pro rodiče a děti,
uskutečnil se již 20. ročník Pešíkova
pochodu. Country tance a netradiční sporty obohacují činnost oddílu
dorostu. Odrazovým můstkem se
ovšem v tomto roce stal XII. všesokolský slet v Praze. Do nácviku se
zapojilo 174 členů naší jednoty, kteří
také vystoupili na tělocvičné akademii, pořádané dne 12. dubna v sokolovně. Své postavení v Rokycanově
župě jsme potvrdili uspořádáním
(v historii již potřetí) župního sletu
dne 12. června za účasti 560 cvičenců, z toho 130 z naší jednoty. Mezi
cvičenci se objevil i starosta Kanadského Sokola Jan Waldauf, který si
v Komárově s chutí zacvičil skladbu mužů. Na Strahově naši jednotu
zastupovalo 135 cvičících: 8 párů
rodičů s dětmi, 15 mladších žákyň,

›› Všesokolský slet 1994 v Praze
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›› Všesokolský slet 1994 v Praze
15 starších žákyň, 16 žáků, jejich
doprovod, 10 dorostenek, 10 mužů
a 9 dorostenců, 5 žen a 33 cvičenců
Věrné gardy.
Roku 1995 se přes šedesát komárovských mužů, žáků a členů Věrné
gardy účastnilo v květnu „Slavností
svobody“ v Plzni. Starší žáci obsadili druhé místo v nové gymnastické soutěži Eurotým (dnešní TeamGym), jehož nultý ročník se konal
v listopadu v Praze. V naší sokolovně se pořádalo další školení cvičitelů. Vyškoleno bylo dvacet cvičitelů,
z toho jedenáct pro komárovskou
jednotu.
Začátkem roku 1996 se uskutečnil turistický bál – návštěva byla přes
300 lidí a nejvzdálenějšími účastníky byli sokolové z USA. V tomto
roce se naše tělocvičná jednota představila veřejnosti tělocvičnou akademií pod názvem „Takoví jsme dnes“.  
Dne 12. dubna zde vystoupilo 150
cvičenců a cvičenek. Dále v Komárově proběhl oblastní sraz staršího
žactva České obce sokolské za účasti
38 sokolíků ze župy Jungmannovy,
Plzeňské, Krušnohorské–Kukaňovy, Karlovarské, Podbělohorské,
Šumavské a Rokycanovy. Na organizování tohoto srazu měli velkou
zásluhu členové turistického oddílu.
V roce 1997 oslavila naše jednota
95 let svého trvání. Dne 29. března
se od 16 hodin konal v sále sokolovny slavnostní koncert Slavíkova
smyčcového orchestru Hořovice
pod vedením Františka Procházky.
Po skončení koncertu následovala
slavnostní schůze, kde historii So-
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kola v Komárově stručně shrnul
starosta jednoty bratr Karel Prokop.
Setkání bylo poctěno též přítomností
delegace ČOS, v závěrečném projevu vystoupil sám starosta ČOS, br.
JUDr. Jiří Janoš. Na závěr večera zahrálo country Kocábecké sdružení.
Účastníci oslav si mohli prohlédnout
tematickou výstavku, byl vydán informační věstník. Turistický oddíl
uspořádal k tomuto výročí v září
cykloturistický výlet na hrad Krakovec. Mezi doprovodné akce lze připomenout seminář Afrorytmy, besedu s horolezcem a cestovatelem ing.
M. Jakešem atd. Od roku 1997 je
Pešíkův pochod doplněn o cyklotrasy, které si získávají stále více příznivců. V tomto roce se také v červnu
uskutečnilo „Sokolské Brno“, kterého se zúčastnili i cvičenci Věrné
gardy z naší jednoty. V celorepublikové soutěži sokolské všestrannosti
se naše dorostenka Ivana Hubičková
umístila na pěkném 11. místě. V říjnu a listopadu proběhlo v Komárově
opět školení cvičitelů III. třídy. Bylo
vyškoleno dvacet nových cvičitelů, z toho šest z naší jednoty. Další
významnou akcí k 95. výročí byla
tělocvičná akademie 12. prosince.
Vystoupilo zde kolem 140 cvičenců
naší jednoty, jako hosté i místní mateřská škola a ZŠ TGM Komárov.
V průběhu večera byli odměněni
nejlepší cvičenci župního přeboru
všestrannosti.
V roce 1998 se opět konaly přebory soutěže všestrannosti, v lednu
se uskutečnil seminář lyžování na
Šumavě. V září se konal v Komá-

rově nácvičný sraz autorů sletové
skladby staršího žactva, 26. září
se šedesát členů naší jednoty zúčastnilo Běhu Terryho Foxe v Rokycanech. Dne 10. října proběhl
v Komárově župní přebor Zálesáckého závodu zdatnosti (ZZZ). Na
sklonku roku vznikl v naší jednotě
oddíl rytmické gymnastiky (později aerobiku). V prosinci se konal
v naší sokolovně župní cvičitelský
seminář. Byla dokončena plynofikace sokolovny. Oddíl turistiky
pořádal již XV. ročník tradičního
Vánočního běhu Komárovem. Dne
23. dubna 1999 se uskutečnila v sokolovně tělocvičná akademie. Do
nácviku na XIII. všesokolský slet
se zapojilo 191 členů naší jednoty.
Dne 9. října proběhl v Komárově
župní přebor ZZZ.
Dne 19. dubna 2000 se uskutečnila tělocvičná akademie s ukázkami sletových skladeb, doplněnými
vystoupením oddílu sportovní gymnastiky. Součástí oslav 55. výročí
osvobození se konal v Plzni oblastní
slet sokolské župy Plzeňské a Karlovarské. Zúčastnily se ho všechny
složky odboru všestrannosti naší jednoty v počtu 165 borců. Na akademii
v Rokycanech vystoupili 18. května opět komárovští cvičenci. Dne
27. května se konal v Komárově již
počtvrté župní slet sokolské župy
Rokycanovy. Zúčastnilo se ho celkem 760 cvičenců, z toho 165 z naší
jednoty. Na slet přijeli sokolové

z tělocvičných jednot Rokycanovy
župy (Cerhovice, Dobřív, Hořovice,
Mirošov, Mýto, Osek u Rokycan,
Rokycany), ze Sokola Žebrák, Prahy, Plzně, Spáleného Poříčí, Klatov
a Roudnice nad Labem. Diváků
bylo na jeden tisíc. Svou přítomností poctil slet i náčelník ČOS doc.
Vratislav Svatoň. U příležitosti sletu
byl vydán věstník. Vše je též zdokumentováno na videokazetě. Dále se
naši členové účastnili sletových vystoupení ve Spáleném Poříčí (4. 6.),
v Klatovech (10. 6.), v Žebráku
(24. 6.). Na XIII. všesokolském sletu, který proběhl začátkem července
na Rošického stadionu v Praze, vystoupilo také 110 cvičenců ze Sokola Komárov: 12 mladších žákyň, 10
mladších žáků, 14 starších žákyň, 12
starších žáků, jejich doprovod, 15
dorostenek a žen, 15 mužů, 16 žen
a 16 mužů skladby Věrné gardy, 3
cvičenci koedukované skladby „Obrazy“.
Oddíl turistiky uspořádal 20. ledna 2001 turistický ples aneb „Vstup
do nového tisíciletí“. Dne 10. února
se uskutečnily tradiční sokolské Šibřinky a druhý den dětský maškarní
bál. Úspěšná byla v květnu účast našich žáků na republikovém přeboru
ČOS mladšího žactva ve všestrannosti – Jan Eiselt získal titul přeborníka v atletice. 13. října se konal
v Komárově opět župní přebor ZZZ.
Tomáš Jelen, T. J. Sokol Komárov
Foto: archiv T.J. Sokol Komárov

›› Tělocvičná akademie 1996
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Župní přebor
v plavání

V

sobotu 9. dubna se po
dvou letech mohlo 127 závodníků z deseti tělocvičných
jednot (Černošice, Dobřichovice, Dobříš, Hořovice, Jince,
Komárov, Lety, Libčice nad
Vltavou, Příbram a Řevnice)
ponořit do hořovického bazénu
v rámci přeboru Jungmannovy
župy v plavání. Z Komárova
dorazil organizační tým a 21
závodníků, kteří si odvezli celkem šest medailí.
Nejlépe se vedlo Veronice Abrhámové (v kategorii
mladší žákyně II), Janu Šlapákovi (starší žáci III) a Josefu Drncovi (senioři), kteří se
umístili na 1. místě. Bronzovou příčku obsadili Viktorie
Šaková (předškoláci), Eduard
Vedlich (starší žáci III) a Olga
Kleknerová (seniorky). Těsně
pod stupni vítězů zůstal Lukáš
Štěpán Sábel (starší žáci IV).
Všem zúčastněným děkujeme
za vzornou reprezentaci Sokola Komárov.
Tomáš Jelen,
T. J. Sokol Komárov
Foto: Olga Kleknerová
a archiv Sokola Komárov
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›› Na třetím místě Viktorie Šaková
›› Komárovští medailisté.

›› Vítězná Veronika Abrhámová

›› Organizátoři z komárovské jednoty.

›› Vítězný Honza Šlapák, bronzový
Edík Vedlich
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Župní přebor žen ve volejbale
Pořadatel: T. J. Sokol Komárov – oddíl volejbalu. Sponzoři: Městys Komárov, ŽOS. Místo: Komárov – sokolovna (dvě tělocvičny). Termín: Sobota 9. dubna 2022. Počet zúčastněných sokolských družstev: 4.
Hrálo se každý s každým na dva hrané sety od stavu 5:5, vítězství v setech o 2 body. 2:0 – vítěz 3 body, poražený 0; 1:1 – vítěz na míče a shodné
míče 2 body, poražený na míče – 1 bod. Všechna utkání odřídili rozhodčí
Jan Loněk, Miloslav Devera a Zdeněk Laštovička. Celkem se odehrálo 15
utkání ve dvou tělocvičnách.
Stručný komentář přeboru:
Sled utkání:
1. Střešovice – Králův Dvůr		
2 : 0 (25:14, 25:22)
2. Hořovice - Střešovice		
0 : 2 (18:25, 17:25)
3. Hořovice - Komárov		
2 : 0 (25:15, 25:12)
4. Komárov A - Střešovice		
0 : 2 (20:25, 16:25)
5. Králův Dvůr - Hořovice		
0 : 2 (22:25, 13:25)
6. Střešovice - Komárov juniorky
1 : 1 (23:25, 25:21)
7. Mníšek - Hořovice		
0 : 2 (15:25, 19:25)
8. Mníšek – Střešovice		
0 : 2 (23:25, 20:25)
9. Komárov juniorky – Hořovice
0 : 2 (16:25, 12:25)
Župní přebor:
10. Komárov - Mníšek		
1 : 1 (25:20, 20:25)
11. Komárov juniorky – Králův Dvůr 2 : 0 (25:21, 25:22)
12. Mníšek - Komárov juniorky
2 : 0 (25:21, 25:13)
13. Králův Dvůr – Mníšek		
0 : 2 (21:25, 17:25)
14. Komárov – Komárov juniorky
1 : 1 (25:16, 14:25)
15. Komárov – králův Dvůr		
2 : 0 (25:20, 25:23)
Konečná tabulka družstev:
1. Tatran Střešovice		
54100 9:1
14
2. Spartak Hořovice
54001 8:2
12
3. Sokol Mníšek pod Brdy 5 2 1 0 2 5 : 5
8
4. Sokol Komárov juniorky 5 1 1 1 2 4 : 6
6 (199:230)
5. Sokol Komárov		
51112 4:6
6 (197.229)
6. Sokol Králův Dvůr
5 0 0 0 5 0 : 10
0
Tabulka župního přeboru:
1. Sokol Mníšek pod Brdy 3 2 1 0 0 5 : 1
8
2. Sokol Komárov		
31110 4:2
6
3. Sokol Komárov juniorky 3 1 1 0 1 3 : 3
5
4. Sokol Králův Dvůr
30003 0:6
0
První tři družstva obdržela věcné ceny, první družstvo a župní přeborník
pohár. Celý turnaj rozlosoval a řídil Bogan Ernest. Po celou dobu turnaje
byl v provozu bufet s občerstvením, který zajišťovali manželé Vaníčkovi.
Zdeněk Laštovička, T. J. Sokol Komárov - oddíl volejbalu
Foto: archiv T.J. Sokol Komárov

›› Sokol Komárov - juniorky

›› Sokol Komárov

Hromadný úhyn raků v Jalovém potoce

�

ne 23. 3. 2022 byl Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK
ČR) nahlášen hromadný úhyn raků v Jalovém
potoce u Komárova. Pracovníci AOPK ČR
ve
spolupráci
s Krajskou veterinární správou v Berouně
odebrali vzorky uhynulých
raků
(jednalo se o raky říční) pro analýzu na račí mor.
Račí mor je onemocnění způsobené houbou
Aphanomyces astaci, která napadá pouze
naše původní druhy raků (rak říční, rak kamenáč, rak bahenní). Pro ostatní živočichy
není onemocnění škodlivé, ani pro člověka.
Onemocnění přenášejí nepůvodní invazní
druhy raků (rak signální, rak pruhovaný, rak
mramorovaný) a pro druhy našich původ-
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ních raků je tato nemoc smrtelná. Může se
šířit i vodou (mikrospory), a proto je zásadní
v případě nákazy račím morem dodržovat určitá opatření (např. omezení vstupu do toku).
Proto byly kolem místa úhynu preventivně
umístěny cedule s upozorněním na možnou
nákazu. Ta se nicméně následnými testy nepotvrdila,
proto byly cedule z okolí toku
odstraněny a na místě není třeba dodržovat žádná opatření
(nevstupovat do toku, nepřenášet raky jinam, dezinfikovat
obuv, rybářské náčiní apod.).
Příčinou hromadného úhynu
raka říčního v Jalovém potoce se AOPK ČR s externími
odborníky zabývá, raci budou
podrobeni dalším analýzám.
Pokud by se veřejnost setkala

s dalším případem hromadného úhynu raků,
prosíme o informace na: invaznidruhy@nature.cz. Děkujeme!
Více informací o našich racích a račím
moru najdete na webu AOPK ČR – v odkaze
Mapová galerie – Naši raci a račí mor.
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Divadelní festival Pešík
V květnu jsme se mohli potěšit představeními na Divadelním festivale Pešík, který po dvou letech proběhl zase úplný díky jeho organizátorům Úřadu městyse Komárov a Marku Šmiedovi a také všem dobrovolníkům, kteří se na uspořádání komárovského divadelního maratonu
podíleli. Redakce. Foto: archiv redakce

›› Protagonisté z vystoupení Manželský čtyřúhelník na horách se členy
organizačního týmu

›› Zahájení Divadelního festivalu Pešík, zleva na pódiu Marek Šmied a
Radim Šíma.

›› Divadelní hra Mlčeti zlato.

›› Protagonisté z vystoupení Mlčeti zlato se členy organizačního týmu.

Spolek divadelních ochotníků
Sedlčany
Již poněkolikáté přijel pobavit Komárov,
tentokrát se svým představením Proč muži
neposlouchají a ženy neumí číst v mapách.
Kromě velkého aplauzu na závěr představení jsme jim také popřáli hodně dalších úspěchů k jejich 180. výročí založení a 30. výročí
samostatné působnosti.
Redakce
Foto: Irena Čedíková a archiv redakce
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Březen v ZKO Komárov
J

ak jsme zmiňovali v minulém
čísle Komárováku, koncem
března začala Školička (kurz základní poslušnosti). Kurz probíhá
s paní Veronikou Fišar. Děvčata
všech věkových kategorií se úkolu zhostila s přehledem a hned
první hodinu postupně přicházela
na kloub jak správně s pejskem
pracovat a porozumět mu. Už od
první hodiny bylo vidět jak jsou
všichni šikovní, jak pejsci, tak jejich paničky. Osvojit si povely lehni, sedni, k noze, zůstaň a mnoho
jiných nebylo zas tak těžké, a pak
už bylo jen potřeba dopilovat přesnost v daných povelech. Kurzy
stále pokračují a pokud máte chuť
a čas s pejskem něco začít dělat,
jste srdečně vítáni. Pejsci mohou
být všech věkových kategorií, samozřejmě s ohlédnutím na zdravotní způsobilost. Bližší info ke
kurzu vám poskytne paní Veronika
Fišar, telefon 774 118 115.
Dále u nás v březnu proběhly
zkoušky pod vedením organizace
ZKO Komárov a rozhodčím byl
pan Bc. Stanislav Beníšek. Z na-

šich členů u zkoušek uspěli Roman Procházka se psem Bandit od
Madakru ZVV1, Martin Kružliak
s fenou Bora od Madakru IGP2,
Petr Škach s fenou Emily Deschanel is always crazy BH-VT a Pavel
Mayer se psem Django IFH 1.
Za ZKO Komárov
Jana Fimonová
Foto: archiv ZKO Komárov

Záskalák

Slunce se v Záskaláku koupalo.
Své paprsky ke mně poslalo,
štěstí a láska navštívily mne.
Ten stav se nedá popsat slovy,
šla jsem do kolen,
má ústa políbila zem
a ruce natrhaly kvítka kolem,
ty svědky mého štěstí - JSEM.

Ivana Látalová
foto V. Procházková

Zubní pohotovost
11. - 12. 6. od 8:00 do 11:00

MUDr. Sozieva Zalina, Beroun, Havlíčkova 1732/3
tel.: 727 836 818
18. - 19. 6. od 8:00 do 11:00

MUDr. Srpová Marcela, Hořovice, Fügnerova 389, ALBA
tel.: 311 512 119
25. - 26. 6. od 8:00 do 11:00

MUDr. Svobodová Eliška, Komárov, Ordinace Buzuluk
tel.: 311 572 389

www.ikomarov.cz
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Hrad Valdek v péči dobrovolníků

M

ožná jste někteří zaznamenali zvýšené aktivity kolem
hradu Valdeka. Ať již samotnou
činností kolem hradu, nebo sdílením různých oznámení a pozvánek na sociálních sítích (např.
FB skupina Hrad Valdek). Tímto
sdružení dobrovolníků - spolek
Hrad Valdek, z. s. rozjelo letošní
sérii brigád, která je intenzivnější
než v předchozích letech. V letošním roce proběhly již čtyři
brigády, kdy se první uskutečnila v březnu, a další během dubna
a května. „Brigád se účastní vždy
kolem 10 - 15 lidí. Věnovali jsme
se úpravám hlavního vstupu do
hradu, dále koridoru od hlavní
brány směrem k dolnímu paláci –
vytrhávání náletů, sbírání odpadků, odstraňování plevele, kořenů,
pařezů, přesunu kamenů na jednu
deponii u věže, odnesení větví
a dřeva, které do areálu nanosili
návštěvníci, zpět mimo hrad, likvidaci ohnišť,“ takto popisuje
současné dění Michal Kutzendörfer ze spolku Hrad Valdek, z. s.
Další byla plánována na 28. 5.
Tato poslední květnová brigáda
proběhla s posilou členů z Hnutí Brontosaurus. Všechny tyto
pořádané akce jsou veřejnosti
otevřené. Proto jsou všichni zájemci (s chutí přiložit ruku k dílu)

vždy zváni a vítání. Během brigád
se vždy najde čas i na „vzdělávací chvilku“, při které se diskutuje o historii, hradech, prohlíží se
a zkouší středověká zbroj, nebo nářadí. Naposledy jsme si vyzkoušeli
otesávání klády středověkou tesařskou sekerou, tzv. bradaticí. Nezbytná je i tradiční polní kuchyně,
ve které je vždy připravena výtečná
krmě pro všechny přítomné.
Krátce o spolku Hrad Valdek,
z. s. Spolek vznikl oficiálně v roce
2019 a není tajemstvím, že zakládající členy spojil zájem o historický šerm. To již tak nějak samo
předurčuje členy spolku k jejich
kladnému vztahu k historii. Úzce
spolupracuje se šermířskou skupinou Duellanti, se kterou také společně pořádá různé kulturní akce.
Spolek zajišťuje brigády již několik let a zúčastnit se může každý,
kdo má zájem, a kdo se také včas
dozví o pořádané akci. Za dobu
uskutečněných brigád se dala dohromady parta lidí rozdílného věku
a profesí, z blízkého i vzdálenějšího okolí, kterým není naše místní významná památka lhostejná.
Hlavním cílem spolku je eliminace
a zastavení jejího chátrání, její postupné opravy a zabezpečení. Částečné rekonstrukce či konzervace
hradu by pak byly jen třešničkou na

dortu. Přáli bychom si, aby se hrad
stal bezpečnou a veřejnosti opět
přístupnou památkou. Spolek se
také stará o propagaci hradu Valdek
formou široké škály upomínkových předmětů, které jsou nabízeny
na různých akcích. Naposledy to
bylo ve dnech 7. 5. až 8. 5. na Hrnčířských trzích v Berouně.
Veškeré brigády spolku jsou
prováděny za podpory společnosti
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., do
jejíž správy hrad spadá. Za pod-

poru VLS patří naše poděkování.
Oba subjekty společně hledají cesty, jak se o brdskou historickou památku dlouhodobě starat a zabezpečit její stav. Nemalým oříškem
je samozřejmě hledání možných
způsobů financování. Nicméně
všichni věříme, že se to společným
úsilím nakonec bude dařit, byť třeba jen malými krůčky.
Za spolek Hrad Valdek, z. s.
Ondřej Holman. Foto: archiv
spolku Hrad Valdek, z.s.

INFO
INFORMACE PRO OBČANY UKRAJINY

HUMANITÁRNÍ DÁVKA PRO OBČANY UKRAJINY

Humanitární dávka je určená občanům Ukrajiny, kteří přišli do České republiky z důvodu
válečného konfliktu. Cizinci s dočasnou ochranou mohou čerpat příspěvek ve výši 5 000 Kč
měsíčně. O dávku žádejte elektronicky prostřednictvím aplikace, nebo na adrese
davkyuk.mpsv.cz, případně na kterémkoli kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR,
a to dle místa Vašeho skutečného pobytu.

Druhá a následující výplata humanitární dávky

Pokud Vám byla udělena dočasná ochrana (vízum), proběhla výplata první humanitární dávky
a nemáte dostatek prostředků na zajištění základních životních potřeb (strava,
ošacení, léky apod.), požádejte Úřad práce ČR prostřednictvím elektronické žádosti
o druhou výplatu humanitární dávky.
Více informací najdete zde ➜

POSTUP NA TRHU PRÁCE

Ministerstvo vnitra uděluje státním příslušníkům Ukrajiny hledajícím v České republice
útočiště před válkou dočasnou ochranu. Držitelům víza za účelem strpění (speciálního víza
s kódem D/VS/u) vydaného po 24. únoru 2022 se automaticky přizná dočasná ochrana.
Všichni držitelé dočasné ochrany jsou pro účely zaměstnanosti považováni za cizince
s povoleným trvalým pobytem a získávají volný přístup na trh práce a mohou vstupovat do
evidence uchazečů o zaměstnání.

KDE HLEDAT PRÁCI?

Vyzkoušejte například: www.nasharabota.cz

www.workania.eu

www.jobs4ua.cz

BANKOVNÍ ÚČET

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

POZOR NA PODVODNÍKY, NEPLAŤTE PROVIZE!
Pomoc Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU)
i českých úřadů je ZDARMA. Pokud po Vás chce někdo peníze za zprostředkování,
je to podvodník.

Informace jsou platné k 27. 4. 2022

www.kr-stredocesky.cz
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Změna Tarifu PID ve Středočeském kraji od 12. 6. 2022
Od 12. června 2022 dochází na základě rozhodnutí Středočeského kraje k několika úpravám jízdného na linkách v systému PID ve Středočeském
kraji. Nejvýznamnější změnou je zrušení bezplatné přepravy pro seniory nad 70 let v autobusech a sjednocení podmínek pro tuto věkovou kategorii v autobusech a vlacích PID. Senioři nad 70 let budou nově platit poloviční jízdné, tedy stejně jako nyní senioři od 65 let. Další novinkou
je zavedení výhodných krátkodobých i jednodenních jízdních dokladů pro přepravu jízdních kol a speciální zlevněné jízdné bude zavedeno pro
účastníky odboje a odporu proti komunismu a válečné veterány.
Přeprava seniorů nad 70 let
Senioři nad 70 let již nebudou moci cestovat na území Středočeského kraje v autobusech
zdarma, ale nově budou platit jak v autobusech,
tak i ve vlacích PID poloviční jízdné, stejně
jako nyní senioři nad 65 let. K dispozici budou jednorázové i dlouhodobé předplatní jízdní
doklady. V Praze se výše ani rozsah slev nijak
nemění. Jízdné pro jednotlivou jízdu je odstupňováno podle počtu tarifních pásem a časové
platnosti. Zakoupit jej, je možné přes mobilní
aplikaci PID Lítačka, u řidičů autobusů nebo
v jízdenkových automatech, případně v pokladnách ČD ve stanicích a u průvodčích ve vlacích
ČD, KŽCD, Arriva vlaky (jen linka S49) a Die
Länderbahn. Jak v autobusech, tak v pokladnách a ve vlacích ČD i u většiny jízdenkových
automatů je možné také platit platební kartou.
Předplatní časové kupony jsou opět odstupňovány podle pásmové platnosti a lze je koupit
v měsíční, čtvrtletní nebo roční variantě, a to
přes mobilní aplikaci PID Lítačka, v elektronické podobě nahrané na Lítačku, In Kartu Českých drah nebo bankovní bezkontaktní platební
kartu, případně v papírové podobě k průkazce

PID. Elektronické kupony je možné zakoupit
buďto on-line přes e-shop PID Lítačky, nebo ve
všech prodejních místech Dopravního podniku
hl. m. Prahy, či ve vybraných pokladnách ČD,
popř. na dalších místech. Papírové předplatní
kupony lze koupit na předprodejních místech
pražského Dopravního podniku a také na pokladnách Českých drah.
Nové jízdní doklady
pro přepravu jízdních kol
Od 12. června 2022 bude možné pro přepravu jízdních kol ve vlacích PID využít výhodné
časové přepravné pro cesty na území Středočeského kraje, resp. vnějších tarifních pásmech.
Na výběr bude mezi dvouhodinovým přepravným za 30 Kč a celodenním přepravným za 80
Kč (to bude platit vždy do 4:00 následujícího
dne). Tyto jízdní doklady budou platit s jakoukoli platnou jízdenkou PID cestujícího ve všech
vlacích PID ve vnějších tarifních pásmech (1 až
12) a bude možné je zakoupit jak v elektronické
podobě v aplikaci PID Lítačka, tak v papírové
podobě na pokladnách ČD nebo u průvodčích
ve vlacích ČD, KŽCD, Arriva vlaky (jen linka

S49) a Die Länderbahn. Přeprava kol na území
Prahy zůstane s jakoukoli platnou jízdenkou
PID i nadále zdarma.
Zvýhodněné předplatné pro účastníky
odboje proti komunismu
a válečné veterány
Pro účastníky odboje a odporu proti komunismu a válečné veterány, kteří se prokážou
předepsaným osvědčením nebo průkazem vydaným Ministerstvem obrany ČR, bude nově
k dispozici speciální zlevněný roční kupon za
365 Kč platný pro vnější tarifní pásma PID pouze na území Středočeského kraje. Tento kupon
bude možné nahrát pouze elektronicky v rámci
PID Lítačky a vyřídit si potřebnou žádost o slevovou kategorii bude možné pouze v budově
centrálního dispečinku Dopravního podniku
hl. m. Prahy v Praze 2, Na Bojišti. Toto jízdné
neplatí na území hl. m. Prahy (pásma P, 0 a B)
a ve vnějších tarifních pásmech nacházejících
se na území krajů sousedících se Středočeským
krajem.
Ing. Filip Drápal, tiskový mluvčí,
vedoucí odboru marketingu ROPID

https://www.ikomarov.cz/urad/aktuality/pid-litacka-396cs.html
www.ikomarov.cz
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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

KOMÁROVÁK vydává Městys Komárov. Povoleno pod reg. č. MK ČR E 10542.
Uzávěrka příspěvků pro příští číslo: 15. 7. 2022.
Příspěvky zasílejte na e-mail: redakce@ikomarov.cz. Sazba a tisk: Reklamní studio Dalmat.
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