M

ěs

t ys Ko m áro

v

Komárovák
říjen - listopad 2017

č a s o p i s

m ě s t y s u

Radniční okénko

Vážení spoluobčané, v radničním okénku bychom vás rádi seznámili
s nejaktuálnějšími informacemi ohledně dění v městysi. Níže najdete
v bodech nejvýznamnější záležitosti a informace, které zastupitelstvo
a rada městyse projednávala, a věci, na kterých se pracuje.
❚ Firma Strabag započala práce
na výstavbě dopravního napojení
požární zbrojnice (PZ). V první
fázi byla uložena retenční nádrž pro
svod dešťové vody, která je zákonnou povinností pro takto velké
plochy. Spolu s výstavbou probíhají
úpravy a rozšiřování navazujících
komunikací a části chodníku, to vše
je započítáno v ceně požární zbrojnice. Díky rozšíření a usměrnění
dopravy vznikne několik parkovacích míst podél komunikace „pod
kaštany“ a záliv pro autobus, který
zajistí bezpečné nastoupení a vystoupení cestujících. Počítá se, že tento
záliv bude využívat MŠ, ZŠ, fotbalisté
atd. při různých zájezdech. Následně
započnou práce na parkovišti pro
osobní automobily a nového chodníku v ul. Buzulucká. Po dobu
výstavby bude zbudován provizorní
chodník pro bezpečný přechod
směrem k Buzuluku a zpět. Po dobu
výstavby bude zásobování kuchyně
řešeno dočasným příjezdem ve stávajícím směru, po dokončení výstavby pak bude zásobování jezdit přes
parkoviště. Žádáme občany o trpělivost a opatrné používání dočasných
komunikací.
❚ Rada městyse (RM) projednala
přijetí dotace z fondu Středočeského
kraje „podpora obecních knihoven“
na obnovu IT vybavení knihovny
ve výši 47.430,- Kč. Již byly zakoupeny 4 sestavy počítačů a multifunkční

tiskárna, vše bylo nainstalováno do
knihovny. Celkové náklady této akce
byly 59.299,- Kč.
❚ Úřad městyse s RM dále pracují
na narovnání vlastnictví pozemků
podle katastrálního zaměření. Jedná
se o pozemky jiných vlastníků, které
využívá městys a naopak. Městys
spolupracuje s geodetem a katastrálním úřadem. Případ od případu
se hledá nejvhodnější řešení. Občané,
kteří jsou takovým případem dotčeni,
budou postupně osloveni s návrhem
řešení.
❚ Během měsíce srpna a října byli
osloveni majitelé pozemků a Povodí
Vltavy k vyjádření souhlasu s kácením označených dřevin v okolí Jalového potoka. Jedná se o odstranění
suchých, poškozených, nebo jinak
nebezpečných dřevin. Dne 9.5. byla
uskutečněna schůzka se zástupcem
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, za přítomnosti
zástupce MěÚ Hořovice. Byly vyznačeny konkrétní dřeviny k odstranění.
❚ Na základě úkolu vzešlého ze zasedání zastupitelstva městyse (ZM)
bylo zajištěno odborné posouzení
celkového stavu střech na budovách
č.p. 215 a č.p. 204, Komárov. Bylo
provedeno včetně mykologického
posudku dřevěných krovů. Zprávy
poslouží jako podklad pro stanovení
požadavků na rekonstrukci střech
na obou budovách (jedná se o budovy Úřadu městyse a přilehlé budovy).
Pokračování na straně 2.
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Zeptali jsme se
za vás
Níže využíváme možnosti veřejně
odpovědět na dotazy, které vás
zajímají
❚ Ptáte se, proč městys nezajistí
opravu nebo renovaci sokolovny,
do které chodí sportovat velký počet
dospělých i dětí z Komárova.
Možná není zcela známo, že budova
sokolovny není v majetku městyse,
byť je kromě sportování využívána
i pro konání mnoha jiných akcí.
Sokolovna je v majetku Tělocvičné
jednoty Sokol Komárov s tím,
že k právnímu jednání při nakládání s nemovitým majetkem musí
mít předchozí písemný souhlas
České obce sokolské s přihlédnutím
ke stanovisku župy Jungmannovy.
Městys ze zákona nesmí investovat
do cizího majetku.
V současné době má TJ celkem 414
členů, z toho 237 dětí a mládeže.
Hospodaří s vyrovnaným rozpočtem
ve výši 1,75 mil. Kč. Bez výrazné
pomoci městyse by svoji činnost
vůbec nemohla provozovat. Další
příjmy se skládají zejména z členských a oddílových příspěvků,
dotace MŠMT na mládež, sponzorských darů a nevelké dotace ČOS.
Městys poskytuje každoroční finanční podporu/dotaci na činnost
jednoty a provoz sokolovny. V současné době byla čerpána částka cca
470.000,- Kč a také nutno zmínit
finanční dar na instalaci nové
kotelny ve výši 1 milionu korun.
Kotelna byla instalována a uvedena
do provozu v září roku 2016.

Radniční okénko
Dokončení ze strany 1.
❚ Jsou zpracovávány požadavky pro
územní studii v lokalitě Na Pískách.
Bez ní není možné v této lokalitě
zahájit výstavbu rodinných domů.
Územní studie stanoví např. maximální počet podlaží budov, orientaci
střech, jak široké mají být komunikace, kolik zeleně by se v lokalitě
mělo nacházet, kde bude obratiště
pro popeláře apod. Požadavky městyse budou předány na MěÚ Hořovice.
❚ RM se zabývá neutěšenou situací
kolem sběrných kontejnerů na tříděný
odpad. Jsou posuzovány návrhy na
úpravy kontejnerových stání a dále

pak apelování na občany ohledně
dodržování správného třídění a nakládání s odpady. Bude zmíněno
v samostatném článku tohoto vydání
Komárováku.
❚ RM se dále zabývá bezpečností
na komunikacích v městysi. Bude
zadáno poptávkové řízení na řešení
situace v lokalitě u lékárny a u přechodu u domu kultury.
❚ RM zveřejnila záměr pronajmout
nebytové prostory v přízemí domu
č.p. 215 - více na úředních deskách.
❚ RM rozhodla zveřejnit záměr
na prodej pozemků v ulici Sokolská
nad křížením s ulicí Spojovací, č.p.

425/2 a č.p. 425/8 v k.ú. Komárov
u Hořovic.
❚ Stav ulice Záskalská - RM obdržela projekt rekonstrukce ulice Záskalská, včetně návrhu na odvodnění.
Dodaný projekt byl prostudován
výborem pro investice, který připravil
soupis připomínek a komentářů.
Připomínky budou předány projektantovi k zapracování do projektu.
❚ ZM na svém zasedání 25.9.2017
odsouhlasilo záměr koupit budovu
DK. Po dlouhém jednání převážil
názor mít tuto budovu na strategickém místě ve vlastnictví městyse.
Starosta byl pověřen dalším jednáním
a přípravou smlouvy, která bude
předložena ZM.
Za RM O. Holman

Vážení spoluobčané,
omlouváme se za chybu způsobenou nedostatečně technicky zabezpečeným
hlasováním o koupi DK. Vzhledem k prokázaným chybám nebylo možné k výsledku hlasování přistupovat jako k serióznímu názoru. Na odstranění chyb hlasovacího
systému pracujeme.
Děkujeme za pochopení

Jak to vidí Bc. Jaroslav Baumann
V tomto čísle navazujeme opět na rubriku „Představování jednotlivých
zastupitelů městyse“. Dalším zastupitelem, kterého si vám dovolujeme
představit, je Bc. Jaroslav Baumann.
1) Jak vnímáte Programové
prohlášení zastupitelstva
městyse Komárov 2014-2018,
kde vidíte vy určité priority
a váš přínos k jeho naplňování?
Stal jsem se členem zastupitelstva až
v dubnu letošního roku po odchodu
pana Jonáka. U zrodu programového
prohlášení jsem tedy nebyl. Osobně
bych váhu programového prohlášení
nepřeceňoval. Je to výčet obecných
věcí vycházející z programů jednotlivých stran a hnutí. Během čtyřletého
volebního období se stane spousta
neočekávaných událostí, na které
musí zastupitelstvo reagovat, a se
kterými programové prohlášení vůbec nepočítalo. Zároveň si myslím,
že občané nehodnotí práci zastupitelstva podle toho, jak plní programové prohlášení. Prioritou naší
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kandidátky byla bezpečnost. Tady
vidím ještě velké rezervy. Schválená
vyhláška o zákazu požívání alkoholu
na veřejnosti je krok správným
směrem, ale je potřeba pokračovat
dál. Především v oblasti bezpečnosti
dopravy jsme zaspali. To mě mrzí
ze všeho nejvíc. Na mnoha místech
je potřeba dopravu zklidnit a zajistit větší bezpečí a komfort pro naše
občany. Když vidím přecházet malé
děti na přechodu před lékárnou,
nebo školkou, říkám si, jak dlouho
ještě budeme čekat... Asi než se
něco skutečně stane? Počet vozidel
projíždějících Komárovem se bude
dál zvyšovat a na to je potřeba
reagovat už nyní. Programové prohlášení na to pamatuje, nicméně se
v tom žádné zásadní kroky nedělají.

V aktuálním programovém prohlášení
vidím jeden velký rozpor, a to důraz
na vyrovnaný rozpočet a na druhé
straně dlouhý seznam plánovaných
investic. Osobně bych se nebál vyčlenit v rozpočtu vyšší částky na investice i za cenu úvěru, obzvlášť v době
„levných peněz“. Je ale potřeba
provádět investice uvážlivě s cílem
na jejich návratnost. Nemyslím tím

návratnost finanční, ale návratnost
ve smyslu zkvalitnění života v obci.
Můj přínos k práci zastupitelstva bych
hodnotit nechtěl. Člověk by neměl
hodnotit svoji vlastní práci.
2) Co osobně děláte pro to,
aby se jednotlivé body programového prohlášení naplnily?
Jak už jsem zmínil v první odpovědi,
mojí prioritou na zbývající část volebního období bude bezpečnost
dopravy. Připravím a předložím zastupitelstvu návrh jednotlivých míst,
která považuji za kritická spolu
s návrhem řešení. Věřím, že ještě
budeme mít dostatek času některá
řešení dále rozpracovat a předat je
případnému novému zastupitelstvu.
3) Jste členem grantové komise
rady městyse. Seznamte, prosím,
naše čtenáře s funkcí této komise a její dosavadní činností.
Úkolem grantové komise je připravit
podklady pro rozhodnutí radě nebo
zastupitelstvu o poskytnutí grantu
na jednotlivé projekty. Jedná se v podstatě o dotace, které městys uděluje
právnickým i fyzickým osobám

na akce spojené s kulturou, sportem,
volnočasovým vyžitím dětí nebo
na akce spojené s propagací Komárova. Městys každoročně uvolňuje
několik set tisíc korun, letos to je
téměř jeden milion. Největší část
připadá na sport, pozadu ale není
ani kultura. Osobně bych čekal větší
zájem ze strany spolků.
Úkolem komise je pak i vyhodnocovat jednotlivé akce a především,
zda poskytnuté finanční prostředky
byly vyčerpány v souladu s rozhodnutím o poskytnutí grantu.
4)	Městys Komárov zvažuje
odkup domu kultury
- jak název naznačuje, budova
byla postavena pro konání
kulturních akcí.
Jak vidíte využití této budovy
v jejím současném technickém
stavu, v případě, že by zastupitelstvo městyse schválilo odkup?
Pevně věřím, že rozhodnutí o koupi
domu kultury bude předcházet věcná
debata a zároveň, že zastupitelstvo bude mít k dispozici všechny
potřebné informace ke schválení ta-

kové investice. V době, kdy rozpočet
obce je vyčerpán výstavbou nové
hasičské zbrojnice, je takové rozhodnutí zvlášť složité. Určitě preferuji
zachování podstaty této stavby. Dál by
měla sloužit kultuře. Otázkou ale je,
kdo bude zajišťovat kulturní program
a vůbec chod celého domu kultury.
Jsem přesvědčen, že i v aktuálním
technickém stavu je možné zde
pořádat kvalitní akce. Samozřejmě
vnitřní úpravy budou nezbytné.
I tak bude v budově zůstávat plno
místa pro další využití. Byl bych rád,
kdyby se podařilo sem přesunout pobočku České pošty a SVČ Domeček.
Zámek by pak časem mohl zase vypadat jako zámek, což by mohlo pomoci
rozvoji turistického ruchu. Určitě
padnou i další návrhy na využití
domu kultury. Z finančních důvodů
by bylo zajímavé najít projekt, na kterém by se mohl podílet i soukromý
sektor. Všechno to ale bude dlouhodobá záležitost. Obávám se, že poté
co obec dům kultury koupí (stane-li se
tak), bude „zazimován“ kvůli minimalizaci nákladů a bude se čekat
na nové zastupitelstvo.

Jak v Komárově (ne)třídíme odpady
Věděli jste, že až 60% podíl odpadů, který občané
v Komárově vyhazují do kontejnerů na plasty
a papír, tam nepatří? Za takový odpad pak městys
musí platit navíc dopravu z třídicí linky na skládku
a navíc skládkovné.
Možná mě někteří z vás potkali, jak jsem „potopený“ v kontejneru, vyndávám věci, které tam nepatří,
a házím je do auta. Ne, nepřivydělávám si tím
na živobytí. Jen se nějak na tu lhostejnost lidí nemůžu
dívat, tak ten odpad alespoň odvážím do sběrného
místa ke kovošrotu.

Ostatní běžný domovní odpad, který nepatří
do kontejnerů na plast, papír nebo sklo můžete
odvézt každou středu odpoledne a sobotu dopoledne
(s výjimkou zimního mrazivého období) do sběrného
místa vedle kovošrotu. Informace o tom, jaký odpad
sběrné místo přijímá, naleznete na stránkách městyse
na www.ikomarov.cz v záložce „městys Komárov“
a položce „sběrné místo“, nebo na úřadu městyse.
Děkujeme, že třídíte odpovědně!
Za radu městyse Jan Křikava

To, co lidé dokážou vyhodit do kontejneru na plast,
je těžko uvěřitelné. Když pominu běžné chyby, jako
lina, koberce, nylonové plachty, textil a boty, tak se
dostáváme k „perlám“ jako jsou pytle od cementu,
skelná vata, nebo třeba pytel kostí od kuřete...
Pojďte nám, prosím, pomoct tuto situaci zlepšit!
Je to i vaše životní prostředí. Na straně 4 naleznete
seznam odpadů, které do kontejnerů patří a které
naopak ne.
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Do kontejneru na plasty

Do kontejneru na papír

(bez silného znečištění)

neznečištěné

✔ PATŘÍ

● sešlápnuté PET lahve, plastové lahve
od mléčných výrobků i od mléka
● igelitové tašky, sáčky a fólie
● kelímky od jogurtů, pomazánek,
mléčných a kosmetických výrobků
(malé množství původního obsahu
na stěnách nevadí)
● polystyren (ne stavební)
● obaly od šamponů, sprchových gelů,
tekutých mýdel
● obaly od pracích, mycích a čisticích
prostředků
● obaly od bonbonů, sušenek
a dalších sladkostí
(pokud neobsahují hliníkovou fólii)
● obaly od těstovin, pekárenských
výrobků

✔ PATŘÍ

● noviny, časopisy (kovové
sponky nevadí), reklamní letáky
(ne na křídovém papíře)
● krabice, kartony, lepenky
● sešity, bloky, diáře
● kalendáře
(kovová kroužková vazba nevadí)
● knihy bez tvrdých desek
● katalogy (ne z křídového papíru),
telefonní seznamy
● papírové části různých obalů
● dopisní obálky
(plastové okénko nevadí)
● pozvánky, vizitky
● brožury z obalů CD a DVD
● papírové obaly od mouky, cukru,
kakaa, čajů apod.
● vnější obaly od čokolád,
krabičky od zubních past apod.

● obaly od CD, DVD a VHS
● čisté plastové květináče a truhlíky
● tetrapack – obaly od mléka, vína,
džusů apod.

Do kontejneru na plasty

✘ NEPATŘÍ
● odpad z podnikatelské činnosti
● mastné a silně znečištěné obaly
● lina, koberce, nic z PVC
● tvrdý plast, který se při ohybu láme
● obaly od nebezpečných látek
● automobilové plasty, perlinka
● zahradní nábytek
● novodur, molitan, plexisklo
● guma, celofán, kartáčky
● textilie, nylonové plachty
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Do kontejneru na papír

✘ NEPATŘÍ
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

odpad z podnikatelské činnosti
mokrý, mastný ani znečištěný papír
polystyren, pytle od stavebních hmot
plata od vajec, roličky od toal. papíru
ani od utěrek
obálky s bublinkovou fólií uvnitř
silně polepené krabice a obálky
samolepky, lepicí papíry,
papíry s vodoodpudivou vrstvou
nápojové kartony (tetrapack)
knihy v pevné vazbě
účtenky z termopapíru
voskovaný, křídový
ani pauzovací papír
zalaminovaný papír
použité kapesníčky ani ubrousky
dětské pleny

GO kurz žáků ZŠ TGM Komárov
Jako každým rokem, tak i letos začátkem školního roku vyrazili žáci
6. ročníku na seznamovací GO kurz. Od 12. do 16. září měli spoustu
možností poznat nové spolužáky, překonávat překážky, navázat nová
přátelství, navzájem si pomáhat a spolupracovat. Samozřejmě také poznat
nové paní učitelky, které je na druhém stupni budou učit. A to vše v krásném prostředí Krkonoš. Program byl plný her, soutěží, kratších i delších
vycházek do okolí s cílem poznat nejen sebe a ostatní, ale také krásy hor.
Hned po příjezdu na chatu KARA
nás přivítal její majitel, pan Hartman,
s dopisem od samotného vládce hor
Krakonoše. Dle jeho pokynů jsme
se rozdělili do 6 družstev, ve kterých
jsme pak navzájem spolupracovali,
plnili nejrůznější úkoly a soutěžili,
které družstvo bude nejlepší. Odpoledne jsme se vydali na vycházku
do okolí Roudnice. Cestu nám zpříjemnily různé pohybové hry, soutěže
a také sbírání hub.
Druhý den nás čekal celodenní výlet
k prameni Labe. Tento den opravdu

prověřil naše fyzické i psychické síly.
Krakonoš asi chtěl, abychom poznali
nejen krásu hor, ale i jejich odvrácenou stranu a seslal na nás silný vítr,
déšť, mlhu a pořádnou zimu. Díky
tomuto počasí jsme tedy moc krás
neviděli, ale zase jsme překonali
sami sebe. Někteří si možná sáhli
na dno svých sil, když nám vítr trhal
pláštěnky a déšť bičoval do tváří,
ale nikdo to nevzdal, silnější pomáhali slabším a všichni zdárně došli!
Cestou jsme se občerstvili a ohřáli
na Labské boudě a na Dvoračkách.

Milí čtenáři,
už jste někdy zažili pořádný trapas? Já ano. Nebyl
tedy spojený se základy slušného chování, to mi již
vštípili rodiče a učitelé na základní škole, ale spouštěčů může být mnohem víc. Ne, že bychom pochybovali
o našich žácích 2. stupně, ale opakování je „matkou
moudrosti“, a tak jsme jim začátek školního roku
zpestřili divadelním představením s názvem „Trapas
nepřežiju, aneb ten řízek nezvedej“.
Michaela Dolinová v roli madam Ryposluch (Rychlá
pomoc slušného chování) pomáhala zvládnout etiketu

Ani třetí den nám počasí nepřálo,
celý den doslova lilo jako z konve.
A tak místo vycházky do Poniklé
jsme museli zůstat na chatě. Čas
jsme vyplnili různými soutěžemi
a aktivitami na stmelování kolektivu,
poznávání spolužáků, pomáhání si
navzájem, apod. Také jsme luštili
hádanky, kvízy, křížovky, zašifrované
zprávy nebo skládali puzzle. Místo
sportování venku jsme využili alespoň stolní tenis nebo kulečník.
Čtvrtý den přestalo pršet, a tak hned
po obědě jsme vyrazili pěšky do Jilemnice. Zde jsme navštívili Krkonošské muzeum a plnili úkolovku.
Večer jsme se těšili na táborák
a noční hru, ale déšť nám opět překazil plány.
Čas rychle ubíhal a byl tu poslední
den a s ním vyhodnocení celého
GO kurzu. I když zvítězit mohlo jen
jedno nejlepší družstvo, medaile
a diplomy si odnesli úplně všichni,
protože každý, kdo se zúčastnil, byl
vítěz.
Závěrem chci poděkovat za pomoc
kolegyním L. Ryšánkové a M. Hatinové, manželům Křesadlovým a také
pracovníkům chaty KARA, kteří se
o nás pečlivě starali.
Mgr. Iva Jílková, vedoucí GO kurzu

a základy slušného chování puberťákovi, který nastoupil
do nové školy. Puberťáka Karla Laudu mistrně zahrál
Ladislav Ondřej, který je široké veřejnosti znám především jako Jakub Mázl ze seriálu Ordinace v růžové
zahradě.
Vtipné představení bylo doplněno písničkami a také
hereckým výkonem naší žačky Elišky Floriánové. Jak
žáci, tak učitelé se celých 60 minut smáli. Mně osobně
se toto představení velmi líbilo. Bylo poučné, vtipné
a nápadité. Myslím si, že po tomto příjemném zážitku
u nás žádný trapas spojený s etiketou „nemá šanci“.
Mgr. Eva Pelánová
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E-kurz Krkonoše

V sobotu 16.9.2017 děti čtvrté třídy
společně s Mgr. Evou Štochlovou,
Mgr. Vladimírou Palkovou a třídní
učitelkou Mgr. Barborou Klánovou
odjely na týdenní pobyt do chaty Kary
v Krkonoších.
Na děti čekal bohatý sportovní program
doplněný herní činností a zakončený
večerním zpíváním. Ten přispěl k posilování vztahů mezi dětmi, k navázání
hlubších přátelství a zároveň prověřil
děti v jejich sociálních dovednostech
a samostatnosti.
Součástí kurzu byly rovněž tři celodenní výlety, kde děti mohly poznat
krásu Krkonoš a seznámit se s životem
na horách a prověřit svoji fyzickou
zdatnost a odolnost.
Slunečné počasí vydrželo po celý pobyt
a děti odjížděly s úsměvem domů.

BÁSNIČKY
OD IVANKY

Z KOMÁROVSKÉ KNIHOVNY

KYTIČKA

Mnozí z nás si neumí představit dovolenou či prázdniny bez knihy.
Čtenáři z komárovské knihovny si přišli vypůjčit knihy v měsících
červenec a srpen 441krát. Děti do 15 let došly 83krát a studenti
do 19 let 30krát. Vypůjčilo se 3188 knih a časopisů a vyhověno bylo
20 rezervacím.

Kolikrát se člověk pokloní Zemi,
než natrhá kytičku lučních květů.
Pro lásku trhám je.
Uvadnou, ale láska v srdci zůstane.

HNÍZDO
Vlaštovky opouští hnízdo své,
má mysl letí s nimi,
dálky mě lákají.
Na telegrafní dráty usedám,
zprávy, které slyším, mé srdce děsí.
Jsem vlaštovkou jen,
to hnízdo je mi domovem.
Bude tu napřesrok, až se vrátím?

SAMET

Jak se četlo o prázdninách?

Z nových knih

Pro nejmenší...
Josef Lada: Česká přísloví, České jazykolamy,
Učíme se číst s Josefem Ladou
Populárně naučná...
Däniken Erich: Co jsem tajil desítky let, Kacířská kniha
Allgeier Kurt: Nostradamus
Hamann Brigite: Chia semínka
Fife Bruce: Bolesti kloubů
Čtení pro ženy...
Becková Karolína: Dotknout se duhy, Krásky z dálné Asie,
Láska mluví francouzsky, Milostné konspirace
Caspari Sofia: Píseň vodopádu, Laguna plameňáků

My sametem jsme přikryli
hnisající ránu
a každý den se tvářili, že se uzdraví.
Hnis bublá dál
a samet se nám zkazil.
Kdo bude chirurgem.
Já se nás všech ptám.

Detektivní romány, thrillery...
Simukka Salla: trilogie - Rudá jako krev, Bílá jako sníh, Černá jako eben
Krefeld Michael: Vyšinutí
Marysko Maxi: Vraždy v Novém Světě
(historická detektivka ze staré Prahy)
Pettersson Lars: Kautokeino, krvavý nůž
Sánchez Julián: Restaurátor

Ivana Látalová

J. Prokopová, knihovnice
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Těším se na vaši návštěvu i nové čtenáře!

někteRá výZnamná výRočí říJen, LiStopad 2017
1.10.1487 došlo k utužení poddanství v českém království. Spočívalo mimo jiné i v zákazu opustit panství bez
svolení šlechty. Týkalo se i uzavírání sňatků mimo panství.
1.10.1949 je datem vzniku Čínské lidové republiky.
4.10.1957 byla z Bajkonuru v SSSR vypuštěna na oběžnou
dráhu kolem Země 1. umělá družice Sputnik 1.
7.10.1847 se v Holicích narodil
český cestovatel, kartograf a etnograf dr. medicíny emil Holub.
Jako první ze sedmi bělochů, kteří
překročili řeku Zambezi, pořídil
na svých dvou výpravách do Afriky,
v letech 1872-1879 a 1883-1887,
rozsáhlou přírodovědnou a etnografickou sbírku. Zemřel 21.2.1902
ve Vídni, kde je i pohřben.
V Holicích se nachází muzeum
„Památník Dr. E. Holuba“ a o jeho druhé výpravě
do Afriky vypráví film „Velké dobrodružství“ natočený
Milošem Makovcem v roce 1952. Hlavní role hráli
Otomar Krejča (Dr. Holub) a Antonie Hegerlíková (jeho
žena R. Holubová). My „starší“ ročníky jsme jej očima
hltali i při promítání, díky p. učiteli Tenglerovi, v tělocvičně ZŠ. Vzpomenete si?
9.10.1917 vznikl v Rusku čs. armádní sbor, který dosáhl
počtu 40 000 mužů.
12.10.1492 přistál Kryštof Kolumbus na Bahamských
ostrovech v domnění, že je v Indii. Objevil tak Ameriku.
13.10.1792 byl ve Washingtonu položen základní kámen
ke stavbě Bílého domu.
15.10.1917 byla Francouzi popravena nizozemská tanečnice mata Hari za špionáž pro Německo.
15.10.1582 byl ve většině katolických zemí zaveden
gregoriánský kalendář. Po 4. říjnu následoval hned
15. říjen.
18.10.1867 prodal car Alexandr II. tehdy ruské území
Aljašku USA za 7,2 milionů dolarů.
23.10.1942 bylo v Mathausenu popraveno 262 československých podporovatelů výsadku Anthropoid.
28.10.1922 převzali v Itálii moc fašisté, vedení Mussolinim.
27.10.1917 se narodil významný československý novinář
pavel tigrid. Se životem se rozloučil 31.8.2003.
29.10.1787 měla v Nosticově (Stavovském) divadle
v Praze premiéru Mozartova opera Don Giovanni.
Dirigoval ji s velkým úspěchem sám skladatel.
3.11.1957 vynesla umělá družice Sputnik 2 na oběžnou
dráhu kolem Země fenku lajku, potulného, ale učenlivého psíka z moskevských ulic. Loučení s ním po výcviku
bylo těžké, neboť se s jeho návratem nepočítalo. Vypuštění
živých tvorů do vesmíru mělo potvrdit možnost jejich

vzletu a přežití ve stavu beztíže.
Lajka zahynula během čtvrtého
oběhu Země na přehřátí. Má sochu a pamětní desku ve Hvězdném městečku a od roku 2003
i v Moskvě. Stala se nejpopulárnějším psem na světě. V různých
zemích byly vydány poštovní
známky, název Lajka nesly i cigarety, hudební skupiny, písně. Sputnik
2 zanikl v atmosféře Země 14.4.1958.
4.11.1922 byla v Egyptě v Údolí králů objevena Britem
Howardem Carterem neporušená hrobka faraona
Tutanchamona.
5.11.1997 čs. vláda odeslala do Bruselu přihlášku
do vojenského uskupení NATO.
7.11.1917 VŘSR - moc v zemi převzala po kapitulaci
Prozatímní vlády vláda sovětů. Občanská válka, vítězství
Rudé armády, vznik SSSR. Vydán Dekret o míru a Dekret
o půdě. John Reed, nar. 22.10.1887 v Portlandu USA,
absolvent Harvardské univerzity, reportér, přímý účastník
dění a jeho kniha „Deset dnů, které otřásly světem“.
Vyšla v USA navzdory všem překážkám a pokusům
o zničení rukopisu na jaře 1919 ve vydavatelství Horatia
Liverigtova.
7.11.1957 začala v NDR výroba Trabantů.
11.11.1942 dokončilo Německo okupaci Francie ve II.
světové válce.
13.11.1957 zemřel druhý prezident poválečné Československé republiky antonín Zápotocký. Nar. 19.12.1884.
18.11.1852 se v Miroticích narodil mikoláš aleš, významný český
malíř doby národního obrození,
budování a výzdoby Národního divadla a dalších významných staveb.
Zemřel 10.7.1913. Jeho monumentální sochu v rodišti vytvořil
náš Antonín Lhoták, milovník
Alšova díla, rodák z Oseku, žák
komárovské školy, kde měl v roce
1909 výstavu několika set školních kreseb, vyučený
modelářem v železárnách u Z. Fialy, absolvent Akademie
výtvarných umění, žák Španielův.
25.11.1992 odhlasovalo Federální shromáždění rozdělení
Československa na Českou a Slovenskou republiku
k 1.1.1993.
29.11.1877 byl veřejnosti představen fonograf pro záznam a reprodukci zvuku. Vynalezl jej t.a. edison.
-lh- muzejní komise
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Foto: Jiří Stupka

Co se událo na Komárově
dne 26. srpna L.P. 2017?

O tom, že v kočáře, který zastavil před radnicí a následně před Komárovským muzeem, přijela sama císařovna Marie Terezie za doprovodu hraběte
Kounice, nebylo pochyb.
V rámci cesty na hořovický zámek, před radnicí i muzeem v Komárově,
vyjádřila uspokojení pánu hořovického panství Eugenu z Vrbna a Freudenthalu,
kterému hodlala předat písemné poděkování za podporu rakouských vítězných
vojsk dodávkami nábojů ze Železáren Komárovských a také za porozumění
a podporu snah pro vydání reformy Všeobecné povinnosti vzdělávání.
V listině také Marie Terezie ustanovila školu mrtnickou jako triviální (čtení,
psaní, počítání) a potvrdila učitelem Bedřicha Blahnu, který sem byl dosazen
hořovickým pánem při obnově školy a vyučoval zde již od roku 1757. Listina
byla datována dnem císařovniny návštěvy Komárova 26. augusta Léta Páně 1775.
Tímto obřadem byla v Komárově zahájena již druhá Muzejní noc. Pro návštěvníky se stejně jako vloni otevřely nejen brány muzea, ale i původní sklepní
prostory budovy z roku 1505. Muzeum bylo vyzdobené dobovým nábytkem
zapůjčeným panem Jiřím Anýžem ze Zaječova a ručně šitými kostýmy od paní
Marcely Kořánové ze Zaječova. Celou atmosféru zde navíc podtrhla i naživo
hraná barokní a klasická hudba.
Na dvoře a ve sklepeních „komárovského zámku“ se jedlo, pilo, hodovalo.
Stejně jako vloni si mohli návštěvníci oživit, či doplnit své znalosti historie
z období Marie Terezie. Navíc se jedna ze sklepních místností proměnila
v dobovou školu. Malí návštěvníci si mohli vyzkoušet psaní perem z kalamáře
i staré školní škamny, které si mimochodem velice pochvalovali.
Ozdobou muzejní noci byly nejen parádní kostýmy dvorních dam, prostého
lidu a vojáků, ale oblíbenou atrakcí byl také krásný flašinet pana Jana Bondry,
který každého kolemjdoucího rozveselil.
Lov v té době patřil k oblíbeným zábavám pánů, a proto nás navštívili také
sokolníci se svými dravci ze Záchranné stanice hendikepovaných živočichů
Rokycany (pan Petr Moulis s kolegyní).
To vše by se nemohlo uskutečnit bez více než třiadvaceti nadšenců v čele s paní
Evou Királyovou, kteří s nadšením provázeli v muzeu, vyklidili a vyzdobili
všechny prostory, napekli, uvařili a hostili všechny návštěvníky. V neposlední
řadě se o bezpečnost všech postarala hlídka komárovských hasičů.
Děkujeme všem návštěvníkům za milé ohlasy a těšíme se někdy příště...
Organizátoři: Spolek Přátelé Komárova, kulturní a muzejní komise městyse
Komárov.
-MK8

Komárovský hudební večer
nebyl pod hvězdami, ale s Hvězdami
Ano. Očekávaný koncert pražských
pěveckých hvězd 10. srpna se letos
na barevně osvíceném náměstí nekonal. Nebyla to však chyba pořadatelů,
ani hlavního podporovatele akce
městyse Komárov, ani organizátora
a původce myšlenky, jak zajímavě
obohatit kulturní život v Komárově,
Marka Šmieda. Zasáhla všemocná
Matka Příroda. Celodenní předpověď
počasí a několikeré zprávy Meteorologického ústavu jednoznačně hlásaly
nepřízeň. Déšť. Pokropil by veškeré
přípravy na náměstí i drahou aparaturu a v neposlední řadě posluchače
a účinkující. Ti sice od loňska věděli,
jak nespadnout do kašny, ale sprška
z nebe by jistě učinila své.
Hurá! Ještě, že máme kulturní dům
s kinosálem a dalšími prostorami!
Zázemí pro všechny přítomné. Honem
tedy během dne vše douklidit, vybavit,

připravit. Úkol byl jasný. Zpříjemnit
večer všem. Snažili se všichni. Pořadatelé i zaměstnanci Úřadu městyse,
velkou pomoc tradičně poskytli místní
hasiči. Nebudou sice hvězdy na nebi,
ale určitě na jevišti a třeba zazáří i nějaká ta hvězdička v očích posluchačů.
Plně, lidmi všech generací, zaplněný
sál očekával začátek. A přece vyšla
první hvězda! Sice polystyrenová,
jakýsi Markův symbol, ale okamžitě
rozzářila dobrou náladu a nastolila
milou atmosféru. A potom to přišlo.
Jedna krásná melodie za druhou.
Překrásné hlasy, milý a bezprostřední
projev vystupujících, vtipné slovo
uvádějící jednotlivé písně. K češtině
zazněla i angličtina a francouzština.
Edith Piaf by přece nemohla zpívat
jinak a v podání Radky Fišarové byla
iluze dokonalá. I Leona Gyöngyösi,
milá a přednesově vyspělá Monika

Sommerová, Jakub Hübner s obdivuhodným hlasovým rozsahem a vynikající Bohuš Matuš nadchli všechny
přítomné. „Do věží“ Bohuš sice nezazpíval, ale v jeho podání zazněly
jiné krásné melodie z filmu „Noc
na Karlštejně.“ Závěrečný bouřlivý
potlesk vestoje patřil i Markovi
a Markétě Pruskové za milý projev.
Poděkování zasloužila i Markova maminka za to, že krásný zpěv nerušily
zvuky hladových útrob vystupujících
a samozřejmě všichni ostatní, kdo
se na této akci podíleli a přispěli k jejímu zdárnému průběhu.
A představte si, že nakonec venku
nepršelo a skutečně zářily hvězdy.
Opravdu. Sice ne na nebi, ale v lidských očích. A všichni se usmívali!!!
Díky!
L. Hošková

Andělský hlas

Unikátní cyklus nočních vokálních koncertů Zámecká nokturna
pokračoval premiérou svého již XXXIV. pořadu Voce D‘Angelo
- Andělský hlas v rámci Hradozámecké noci 2017 v sobotu 26. srpna
2017 v kapli Královského paláce hradu Točník.
Nepravidelné vnitřní prostory budovy byly kdysi pro mistra královské
huti vítanou záminkou, aby rozvinul své klenební schopnosti a vytvořil
interiéry plné typicky poutavého a dráždivého půvabu, které nyní,
oživeny stem svící, vykouzlily magickou atmosféru barokního příběhu
o životech a pěveckém umění dvou proslulých primadon, Faustiny
Hasse - Bordoni (1697-1781) a Francescy Cuzzoni Sandoni (1696-1778).
V programu v podání Květuše Ernestové zazněly árie inspirované
zlatým timbrem sopránu La Cuzzoni z pera Giuseppe Maria Orlandiniho, Attilia Ariostiho, Georga Friedricha Haendela, a také přeslavná
Dariova árie Ombra fedele pro fenomenálního kastráta Farinelliho,
častého Cuzzonina primo uomo, z opery Idaspe, kterou napsal pěvcův
bratr Riccardo Broschi.
V mluvených rolích zazářily Veronika Slavíková jako Faustina a Pavlína
Vokáčová jako její schovanka a žákyně Maria. Maestrem di cappella
byl Drahoslav Gric.
Zámecká nokturna na hrad Točník po pořadech Regina Abbandonata
(Opuštěná královna, 2008), Arie D‘Incantesimo (Árie zaklínání, 2009),
Il Ragazzo (Chlapec - árie pro Farinelliho, 2015), a Mé srdce samá
radost je (kurtoasní lucemburské soireé, 2016) zavítala již popáté.
O letošní hvězdnaté Hradozámecké noci uchvátilo nejmajestátnější
a nejzachovalejší české souhradí přes dvěstě návštěvníků. Kompletní
fotogalerie na www.zameckanokturna.cz.
K. Ernestová
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poJĎte S námi
Cvičit SLet!
Rodiče a děti - Méďové
náčiní: polštářek ve tvaru
medvídka v sáčku
pondělí 16.30-17.30 hod.
Předškolní děti - Noty
náčiní: oranžová guma
středa 16.30-17.45 hod.
Mladší žákyně - V peřině
náčiní: stuha
úterý 15.30-16.15 hod.
Mladší žactvo
- Děti, to je věc
náčiní: pětidílná skládací
žíněnka, míče
pondělí 17.30-18.00 hod.
Starší žactvo - Cirkus
náčiní: RinoSet
úterý a pátek 17.00-17.30 hod.
Dorostenky, ženy - Siluety
náčiní: skládací obruč
čtvrtek 19.30-20.30 hod.
Ženy - Cesta
náčiní: šátek s kuličkou
pondělí 18.30-20.00 hod.
Dorostenci, muži - Borci
bez náčiní
pátek 19.30-21.00 hod.
Na setkání se těší cvičitelé
Sokola Komárov
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LSt Lhota pod Radčem 2017

Každoročně tělocvičná jednota sokol Komárov pořádá letní stanový tábor ve lhotě pod radčem. letos se tábor konal od 15. do 29. července.
Zúčastnilo se ho 60 dětí z Komárova a okolí a z rokycan. Jako každoročně
se o vedení tábora dělili dva hlavní vedoucí - Karel Zelenka a Jaroslav
Kocourek. Nesmím opomenout Jana Kocourka, který se také podílel
na organizaci tábora. Dále jim napomáhalo dalších 23 osob - 11 vedoucích,
9 praktikantů, 2 kuchaři, 1 zásobovač a 1 zdravotnice.
Po příjezdu se děti ve svých stanech
zabydlely a poté jsme vyšli na procházku vedoucí kolem tábora. Před
příchodem zpět do tábora na nás
čekalo překvapení. Ředitel tábora
polobůh Dionýsos a jeho pomocnice
Hestia nám vysvětlili, že v lese za nimi
jsou rozvěšené šátky se jmény. Děti
se měly v tichosti rozdělit do šesti
družstev podle barev šátků. Úspěšně
se jim to podařilo a staly se polobohy.
Ale protože v této branži jsou noví,
potřebují rodiče, aby je vychovali.
U každého družstva byl jeden rodič.
Bůh války Áres, bohyně lásky a krásy
Afrodita, bůh ohně a kovářství Héfaistos, bůh slunce a umění Apollón,
bohyně moudrosti a válečné strategie
Athéna, bohyně zemědělství Démétér.
Táborníci zvládli v prvních dnech
výcvik s polobohy. Absolvovali cestu
na Olymp (Radeč), ale při jejich
návštěvě se ztratil Diův blesk. Zeus
obvinil naše děti. Další výprava je
zavedla do věštírny v Delfách, kde
se dozvěděly, že musí na výpravu
za záchranou blesku. Cesta vedla
do doupěte Medúzy a také k Hydře,
které děti úspěšně porazily. Další část
výpravy zavedla děti po stopách
Odyssea. Nakonec táborníci zjistili,
že blesk ukradl bůh podsvětí Hádés.
Aby blesk získaly, musely porazit
všechny tamější nestvůry. Táborníci
boj vyhráli a blesk poctivě vrátili
Diovi na Olymp. Letošní celotáborová
hra nesla název: Tábor polokrevných.

Během tábora jsme dětem vytvořili
bodování celotáborové hry, družstev
a jednotlivců. Do bodování družstev
zapisujeme bodíky z turnajů nebo
z různých her, kde družstva musí mezi
sebou spolupracovat a navzájem se
podporovat. Mezi oblíbené hry patří
Pašeráci, Čelenková čísla a nová hra
Formule. Do hodnocení jednotlivců
zapisujeme bodování stanů nebo
body z různých závodů.
Děti mezi sebou jen nesoutěžily.
V prvním týdnu jsme šli s táborníky
na koupaliště ve Lhotě pod Radčem.
Bylo opravdu teplé počasí a všichni
jsme se potřebovali zchladit. V druhém týdnu jsme uspořádali celodenní
výlet. Celý tábor jsme rozdělili na tři
skupiny. Mladší, starší a nejstarší.
Všechny skupiny měly jinou cestu,
ale stejný cíl - Radnice. Pro skupinu
mladších to znamenalo ujít 16,5 km,
starší čekalo 21 km a nejstarší měli
samozřejmě trasu nejdelší - 23 km.
V Radnicích si mohli táborníci
pořídit něco k snědku nebo si koupit
nějaké hračky.
Abychom si odpočinuli, skoro každý
večer jsme si sedli k táboráku, zpívali
a hráli na kytary. A co děti dělaly,
když se nehrálo u ohně? Uspořádali
jsme diskotéku!
Děkujeme za skvělých 14 dní, příštímu táboru třikrát HURÁ!
Radka Laštovičková

Zpráva Z 27. ROČNÍKU
VolejbalOVÉHO TURNAJE ŽEN A MUŽŮ

pořádaného u příležitosti 120 let od založení sokolské župy Jungmannovy
Pořadatel: TJ Sokol Komárov - oddíl volejbalu
Sponzoři: Městys Komárov, MŠMT, ŽOS
Místo: Komárov - sokolovna - 5 antukových hřišť
Termín: sobota 12. srpna 2017
Počet zúčastněných jednot: 8
Účastníci: 8 družstev mužů, 8 družstev žen
Družstva mužů a žen se rozdělila do 2 skupin
po 4 družstvech, ve kterých se hrálo každý s každým
na 2 hrané sety, vítězství v setu o 2 body, výhra 2:0
- 2 body, remíza 1:1 - 1 bod, prohra 0:2 - 0 bodů,
umístění při rovnosti bodů - dle celkově uhraných
míčů. Dále se hrála eliminace a finále, ta se hrála
na 2 vítězné sety, třetí set do 15 bodů, vítězství v setu
o 2 body. Hrálo se celkem 40 utkání.
Konečné umístění mužů:
1. Baník Příbram A
2. Baník Příbram C
3. Baník Příbram chlapi
4. Patriot Ukrajina
5. Spartak Hořovice
6. Sokol Komárov
7. Baník Příbram B
8. Sokol Králův Dvůr
V rámci turnaje se sehrál župní přebor mužů župy
Jungmannovy. Přeborníkem se stalo družstvo
Sokola Komárov, na 2. místě družstvo Sokola Králův
Dvůr. Přeborník obdržel za 1. místo pohár a diplom.
Družstvo Sokola Dobřichovice a Sokola Roztoky
se nedostavilo.
Konečné umístění žen:
1. Baník Příbram
2. VK Rokycany
3. Přísedící
4. Sokol Komárov A
5. Sokol Dobřichovice
6. Baník Příbram juniorky
7. Sokol Komárov B
8. Sokol Komárov kadetky
Družstva na 1. až 4. místě obdržela věcné ceny, vítězové turnaje pohár. Celý turnaj rozlosoval a plynule
řídil Bogan Ernest a Jaroslav Kocourek. Všechna
utkání odřídili kvalifikovaní rozhodčí: Václav Kobliha, Jiří Šlechta, Pan Jin Yuan, Jiří Kubišta a Kateřina
Chowanioková. Po celou dobu turnaje byl v provozu stánek s občerstvením pod vedením Zdeňky
Voříškové. Ozvučení turnaje obstaral Tomáš Průša.
Turnaj se po všech stránkách vydařil.
Zdeněk Laštovička
TJ Sokol Komárov - oddíl volejbalu
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Skalní hrad Sloup

Na „Klíči“

„Skalní hrad SLOUP a jeho okolí”
Tak byla nazvána další turistická akce, kterou uspořádal
odbor turistiky TJ Sokol Komárov v sobotu 9. září 2017.
Na doporučení Milana Vyštejna si většina účastníků přidala
na samém začátku ještě poměrně krátký, ale o to náročnější
výstup na kopec Klíč (759 m n.m.), z kterého je nádherný
kruhový rozhled na celé okolí včetně Lužických hor.
Skupinka, která na Klíč nešla, mezitím prošla jednu
z naučných stezek v okolí hradu Sloup nazvanou „Cikánské
údolí s jeskyněmi”.
Na další putování v okolí hradu Sloup šli všichni účastníci
až po návštěvě a projití samotného skalního hradu, který
vyrostl na mohutné osamocené skále pravděpodobně koncem 13. století jako nedobytný hrad, jehož nedostupnost
umocňovala soustava rybníků lemujících celý skalní blok.
Avšak v polovině 15. století byl hrad dobyt, zpustošen
a ze středověké podoby se dochovaly jen části vytesané
přímo do skály. V roce 1680 se na hradě usadili poustevníci,
dnešní podoba hradu je výsledkem jejich rozsáhlých úprav.
A tajemný labyrint chodeb a místností vytesaných ve skále
je největším lákadlem k návštěvě této pozoruhodné památky.
Rozloha a uspořádání původního hradu nejsou přesně
známy, neboť jeho objekty byly z větší části dřevěné a časem
zanikly. Zachován je přístup na skálu, několik místností
na vrcholu skály, hladomorna (či zásobnice na obilí nebo
cisterna) a některé prostory vytvořené uvnitř skály.
Zajímavé jsou poustevnické cely, křížová chodba, podzemní
kaple z roku 1693, tři umělé jeskyně (grotty), na ochozu

je zdáli viditelná socha poustevníka s dalekohledem v ruce,
zdejšího rodáka Samuela Görnera, který dříve obýval nedalekou Samuelovu jeskyni.
Rozmanité okolí hradu Sloup, plné pískovcových skal a jeskyní, nabízí ve svém okolí procházky s krásnými výhledy
na okolní krajinu nebo skalní útvary, z toho některé dříve
obývané poustevníky. V okolí hradu se nabízí více možností
kratších okruhů, které lze ale různě kombinovat, což jsme
využili a ze „Sloupského vyhlídkového okruhu“ (rozhledna
Na Stráži, Samuelova jeskyně, Hraběnčina vyhlídka, Hradní
vyhl., Maxmiliánova vyhl., Mikovcova vyhl.) jsme přes
okruh „Kolem Bílé paní“ pokračovali přes „Modlivý důl“
a „Bukové údolí“ zpět přes skalní divadlo k parkovišti pod
hradem Sloup.
Během jednoho dne se v této oblasti ale zvládne projít
a navštívit jen část nabízených možností a tak poznámka
jednoho z účastníků ještě v autobusu při rozdávání mapek,
zda-li tam budeme do úterka, byla docela na místě!
Při zpáteční cestě domů bylo hodnocení akce od všech účastníků velice pozitivní - nelitovali náročného výšlapu na kopec
Klíč, byli spokojeni s návštěvou skalního hradu, vytipovanými trasami, ale ke spokojenosti určitě přispělo i ideální
turistické počasí a rovněž i spolehlivá jízda řidiče autobusu.
Tato akce nebyla určitě poslední turistickou akcí v letošním
roce. A nejbližší? Na říjen je naplánován pochod „Povodím
Vltavy - přes rozhledny do Kamýka nad Vltavou“.
O.K. - odbor turistiky TJ Sokol Komárov

Společné foto většiny účastníků ve skalním divadle
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„Modlivý důl“

TJ SOKOL Komárov
odbor všestrannosti

Cvičební
rozvrh
2017/2018
Rodiče a děti do 3 let
středa 09.30-10.30 hod.
Rodiče a děti od 3 let
pondělí 16.30-17.30 hod.
Předškolní děti
středa 16.30-17.45 hod.

Sletová štafeta

Po páteční úspěšné Noci sokoloven v rámci týdne „Sokol spolu
v pohybu“ uspořádala Tělocvičná jednota Sokol Komárov následující den dopoledne 23. září 2017 akci pro nejmenší s názvem
Pohádková překážková dráha.
Odpoledne už se komárovská sokolovna připravovala na příjezd kurýrů
sletové štafety. K sokolovně dorazili cyklisté z Králova Dvora, Hořovic,
Žebráku a Cerhovic a dovezli z Nižbora sletový kolík. Po jejich přivítání vyrazila komárovská skupina kurýrů do Kařeza, aby převzala
sletovou štafetu z Klatov, Sušice a Domažlic.
V Kařeze proběhl doprovodný program, cyklisté se posilnili v místní
sokolovně domácím občerstvením a vyrazili zpět přes Dlouhou leč
do sokolovny v Komárově. Zde štafeta „přenocovala“ a ráno vyrazila
díky našim cvičencům na Felbabku, kde si ji převzali jinečtí sokolové.
Dále absolvovala trasu Příbram - Dobříš - Mníšek pod Brdy - Černošice - Praha Tyršův dům. Sletová štafeta tímto odstartovala nácvik
na XVI. všesokolský slet. I vy se můžete této velkolepé akce zúčastnit.
Nácviky sletových skladeb probíhají v komárovské sokolovně.
-jt-

Dětský aerobik
středa 17.45-19.00 hod.
Mladší žákyně a žáci
pondělí a čtvrtek 17.30-18.30 hod.
Žáci (mladší, starší)
úterý a pátek 17.00-18.30 hod.
V peřině - slet žákyně
úterý 15.30-16.15 hod.
Sportovní gymnastika
(Cafourková, Kramáriková)
úterý 16.15-17.00 hod.
pátek 15.00-17.00 hod.
Gymnastika žákyně (Březovská)
středa 15.00-16.30 hod.
Fit jóga
pondělí 20.00-21.15 hod.
Siluety slet / Funkční trénink
čtvrtek 19.30-20.30 hod.
Ženy - kondiční cvičení
pondělí 18.30-20.00 hod.
čtvrtek 18.30-19.30 hod.
Muži
pátek 19.30-22.00 hod.
Florbal - přípravka
pondělí 17.00-18.00 hod.
středa 15.00-16.00 hod.
žáci
pondělí 18.00-20.30 hod.
mladší žáci
středa 16.00-17.00 hod.
starší žáci
středa 19.00-20.30 hod.
Případné změny rozvrhu sledujte
na webových stránkách jednoty:
www.tj-sokol-komarov.wbs.cz
Těší se na vás cvičitelé odboru
všestrannosti Sokola Komárov.
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Letní dětský tábor SDH Komárov
Tak jako každý rok i letos jsme se vydali v srpnu na letní dětský tábor.
Pro letošní rok jsme změnili umístění tábora a zvolili táborovou základnu
ve Smetanově Lhotě u Čimelic. Spolu s námi se celotáborové hry účastnil
sbor z Kolovrat a nově i z Nekoře, celkem 48 mladých hasičů ve věku
od 6 do 15 let. Děti byly rozděleny do pěti týmů a se svými vedoucími
soutěžily v celotáborové hře.
Téma tábora jsme měli ROK, který
jsme měli za úkol zachránit, protože
zlý Bouřlivák ukradl pánu Času klíč
a nám se zkrátily měsíce na půldny.
Prožili jsme společně celý rok
a museli se pokusit o jeho záchranu.
Navštívili nás například Tři králové,
měli jsme Velikonoční pomlázku,
dostávali vysvědčení, o prázdninách
vyrazili na výlet, vyráběli a pouštěli
draky a samozřejmě prožili i Vánoce.
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Pod stromečkem s ručně vyráběnými
ozdobami na nás čekaly dárečky
a nakonec přišel i Silvestr s ohňostrojem. A jelikož jsme hasiči a celý
rok se věnujeme hasičskému sportu,
porovnali jsme svoji sílu a znalosti
v Hasičské olympiádě a v Závodě
požární všestrannosti. Díky všem týmům se nám povedlo čaroděje Bouřliváka porazit a klíč od roku pánu
Času navrátit. Svůj úkol jsme tedy

splnili a nezbývalo než si sbalit, rozloučit se se svými kamarády a rozejít
se zpět do svých domovů.
Za tento týden plný zážitků, nových
kamarádů a poznatků bych chtěla
poděkovat členům sboru SDH Komárov a všem, jejichž sponzorské dary,
ať už finanční či věcné, přispěly
k uspořádání tohoto tábora. Bez jejich
finanční podpory by bylo mnohem
složitější tábor uspořádat. Velké díky
všem! Především městysi Komárov,
obci Újezd a společnosti Weber mlýn
Hořovice.
Ilona Stejskalová, hlavní vedoucí
mladých hasičů SDH Komárov

Pohotovostní
služby stomatologů
na říjen 2017
❚ 1.
Dr. Denis Kirichenko
Beroun, Havlíčkova 1732/3
727 836 818
❚ 7. a 8.
Dr. Jitka Karmazínová
Hořovice, Komenského 49
311 516 660
❚ 14. a 15.
Dr. Anna Kovaříková
Beroun, Medicentrum
311 746 418

Důležitá telefonní čísla
Integrovaný záchranný systém
Hasičský záchranný sbor
Zdravotnická záchranná služba
Policie ČR
Městská policie Hořovice

112
150
155
158
800 156 166

Ohlašovny poruch:
Plyn
Voda
Elektrický proud

1239
606 666 990
840 850 860

Ohlašovna požáru Komárov

720 028 882

Toxikologické informační středisko
224 919 293, 224 915 402
Otravy vysoce jedovatými živočichy (hady)
224 962 244
Nemocnice Hořovice:
recepce
ústředna

❚ 21. a 22.
Dr. Vladimíra Krabcová
Beroun 3, Pod Haldou 64
311 621 973

14 500 (číslo bez předvolby)
311 551 111

Call centrum Zdravotnické záchranné služby Středočeského
kraje: 800 888 155 (volání je bez předvolby a zdarma 24 hodin
denně) - poradí vám v případě nemoci nebo úrazu, kdy váháte,
zda volat přímo tísňovou linku, nebo vyčkat do druhého dne
s návštěvou lékaře.

❚ 28. a 29.
Dr. Václav Krůta
Beroun, Havlíčkova 113
311 625 901
Pohotovostní služba je v době
od 8.00 do 11.00 hodin

Obecní knihovna Komárov
Kontakt na Úřad městyse Komárov

311 572 302
311 572 330

TJ Sokol Komárov - sokolovna

Taneční kurz mládeže 2017
První prodloužená - 14.10.2017 (spol. focení)
Druhá prodloužená - 11.11.2017
„Mikulášská“ s nadílkou - 2.12.2017
Závěrečný věneček - 16.12.2017
začátky v 18.00 hod.
TJ SOKOL Komárov
15
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MĚSTYS KOMÁROV
pořádá
dne 3. prosince 2017
od 15.00 do 19.00 hodin
na Náměstí Míru

adventní trh
Přijďte si užít klidnou atmosféru nadcházejícího adventu
Program: 15.00
16.00
		
17.00
18.00
18.30
19.00

-

zahájení trhu
vystoupení MŠ v Komárově
vystoupení ZŠ TGM v Komárově
adventní vystoupení zpěvačky Adély Velové
slavnostní projev
rozsvícení vánočního stromu, ohňostroj
zakončení

Celým trhem nás bude provázet Marek Šmied
a adventní atmosféru zpříjemní svými výstupy trubači

AKCE SE KONÁ ZA PODPORY MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
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Městys Komárov
pořádá pro občany Komárova
jednodenní adventní zájezd
do Seiffenu
Kdy:
16. prosince 2017
Cena:
250,-Kč
Odjezd: v sobotu v 8.00 hodin od KD v Komárově
Cena zájezdu zahrnuje autobusovou dopravu
Navštívíme lázeňské město SEIFFEN v německých
Krušných horách, malebné domky horníků a řezbářů
s nádhernou adventní výzdobou, návštěva místního
skanzenu a muzea hraček, volno na adventních trzích
- městečko má dlouhé řezbářské tradice a právě zde
se vyrábí plno dřevěných hraček, které se potom vyvážejí
na trhy v německých velkoměstech - zde je tedy dostanete
přímo od výrobců, všude jsou typické dřevěné pyramidy,
figurky horníků, louskáčky, betlémy...lze také navštívit malé
geologické muzeum, malé i velké fanoušky vláčků může
potěšit zábavný dům železničních modelů, odpoledne
(o půl čtvrté) jde městem průvod horníků - na 400 havířů
ve slavnostních krojích s tradičními hornickými atributy
a kapelou.

Zájezd lze uhradit od 2.10.2017 na úřadu městyse.
Počet míst omezen.

KOMÁROVÁK vydává OÚ Komárov. Povoleno pod reg. č. MK ČR E 10542.
Příští číslo vyjde: 49./50. týden 2017. Uzávěrka příspěvků: 21.11.2017. Příspěvky zasílejte na e-mail: redakce@ikomarov.cz

