M

ěs

t ys Ko m áro

v

Komárovák
září - říjen 2015

č a s o p i s

m ě s t y s u

K o m á r o v

JANA POPELKOVÁ

V pravidelné rubrice Komárovák představujeme dalšího ze zastupitelů,
resp. zastupitelek. Dnes poskytla krátký rozhovor paní Jana Popelková,
zastupitelka Městyse Komárov a ředitelka Mateřské školy Komárov.
Která oblast programového
prohlášení je Vám, Jano, nejbližší?
S ohledem na moji celoživotní práci je
to samozřejmě oblast školství, částečně
volného času, kultury a sportu. Nechci,
aby moje odpověď vyzněla takto a byla
bych nerada, aby čtenáři nabyli dojmu,
že mě ostatní záležitosti života městyse
nezajímají, to samozřejmě není pravda, nicméně ve výše jmenovaných
oblastech jsem přesvědčena, že mám
obci i občanům co nabídnout.
Máte jako zastupitelka přehled o tom,
do jaké míry jsou jednotlivé oblasti
prohlášení rozpracovány?
Programové prohlášení sestavovalo
celé zastupitelstvo městyse, takže
základní přehled o obsahu jednotlivých oblastí prohlášení samozřejmě
mám. Detailněji jsem seznámena
s připravovanými či realizovanými
aktivitami v oblasti výstavby, a to díky
práci Ing. Jaroslava Jonáka a dalších
členů komise. V ostatních případech
nedokáži posoudit, samozřejmě mám
na řadu věcí svůj názor, nicméně
mi trochu chybí detailnější rozpracování dílčích bodů z programového
prohlášení, např. v oblasti školství,
v oblasti podpory místních podnikatelů, apod.
Co osobně uděláte pro to,
aby se jednotlivé body programového prohlášení naplnily?
Tato otázka je momentálně velice
aktuální. Mým dlouhodobým cílem je
především trvalé zlepšování prostředí

i podmínek pro práci s dětmi v mateřské škole. A to ať již v oblastech
vybavení hračkami, učebními pomůckami, vnitřním zařízením mateřské
školy (školní nábytek, vybavení kuchyněk, doplňování školní knihovny
a obnova hracích prvků na zahradě).
Toto je dlouhodobý a nikdy nekončící
proces. Velmi dobře a dlouhodobě
spolupracuji při naplňování tohoto
cíle se zřizovatelem, tedy Městysem
Komárov. A to v dobách předchozích,
spolupráce samozřejmě pokračuje
i v současnosti.
Dokladem toho je právě probíhající rekonstrukce mateřské školy.
Předmětem rekonstrukce je úprava
vstupního traktu a vnější chodby, zateplení celého objektu, včetně generální
opravy střechy a osazení rekuperačních jednotek ve vnitřních prostorách
školy. Součástí rekonstrukce je i nové
zabezpečení celého objektu. Vstup bude
pouze jeden, a to směrem od prodejny
stavebnin, bývalé boční vstupy budou
sloužit pouze jako únikové východy.
Před nově vzniklým vstupem bude
vybudováno „parkoviště“ pro kočárky,
případně kola. Ke vstupním dveřím
povede nový chodník. Stávající práce
navazují na již provedené osazení
nových oken a úpravy sociálních
zařízení a vybudované výdejny.
Dalším větším prvkem rekonstrukce
je i oprava přiléhající venkovní terasy, kterou budeme moci s dětmi poté
plnohodnotně využívat.

Co na „dlouhodobé uzavření“
školky říkala rodičovská veřejnost?
Chápu, že nejedné rodině tento fakt
zkomplikoval situaci. Na druhé straně
je nutné říci, že takto rozsáhlý objem
prací potřebuje svůj čas. Odměnou
nám všem, tedy dětem a pracovníkům
mateřské školy, bude v mnoha ohledech
vylepšené prostředí. Děkuji touto cestou
všem rodičům i prarodičům za jejich
vstřícnost a pochopení, velké díky patří
komárovským dobrovolným hasičům,
kteří ve svém volnu pomáhali stěhovat
těžký nábytek a další vybavení.
Co, Jano, plánujete na příští léta?
Plánů a záměrů je vždycky hodně.
Nicméně jako prioritu pro příští rok
vnímám potřebu rekonstrukce kuchyněk u jednotlivých oddělení a větší
„opravný“ zásah do zahrady. Tam
budeme potřebovat vyměnit několik
hracích prvků, zprovoznit mlhoviště
(a to nejen s ohledem na letošní parné
léto), stranou nesmí zůstat revitalizace
travnatých ploch a ostatní zeleně.
Děkujeme za rozhovor.

Konec školního roku v mateřské škole
❚ Na závěr měsíce května jsme připravili již tradiční
„Pasování předškoláků“. Děti si pro rodiče připravily pásma
básniček a písniček, které se ve školce naučily. Ve spolupráci
s divadélkem Dráček poté byly slavnostně pasováni na školáky.
❚ V pátek 29. května jsme oslavili Den dětí na školní
zahradě. Nejprve si děti opékaly voňavé buřtíky a po svačině
je čekalo překvapení, v podobě nových aut, kbelíčků, rýčů a lopatek na písek. Děti měly velikou radost. Tímto bychom chtěli
poděkovat za sponzorský dar jednomu z rodičů.
❚ V měsíci červnu k nám zavítal oblíbený žonglér se svým
představením a divadélko Dráček s pohádkou „Myšky
neposedy“. V dalších dnech se děti vydaly do přírody. Paní učitelky jim připravily program pod názvem „Cesta za pokladem“.
Děti po cestě plnily nejrůznější úkoly a na závěr hledaly poklad.
❚ 19. června připravili místní chovatelé na školní zahradě
výstavu drobného zvířectva. Děti se seznamovaly s různými
druhy králíků a bedlivě poslouchaly výklad pana Pavla Macha.
Viděly i slepičky s kohoutem a holuby. Předškolní děti si je mohly
i samy vypouštět. Děkujeme našim chovatelům za velmi pěkné
dopoledne i za sladkou odměnu.
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❚ Na závěr školního roku jsme uspořádali výlet na zámek Mníšek pod Brdy.
Po ranní svačině v areálu zámecké zahrady se děti rozdělily do skupin. Postupně
viděly pohádkovou prohlídku s princeznou
Aničkou, pátraly dle indicií po filmových
pohádkách, uviděly výstavu panenek,
ve výtvarné dílně si vybarvily sádrový
reliéf zámku a poté sešly do kouzelného
zámeckého sklepení, kde obdivovaly
postavy z pohádek. Na závěr poobědvaly
opět v zámecké zahradě.
Závěrečný výlet se nám vydařil, pracovnice zámku měly připravený velice pěkný
program pro děti.
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Základní škola T. G. Masaryka
o prázdninách
Vysvědčení byla rozdána a ve školních učebnách a na chodbách ustal
obvyklý ruch. Žáci se rozutekli na prázdniny. Někteří zamířili na letní
tábory, jiní k babičkám a dědečkům nebo na dovolenou s rodiči,
ale všichni s příjemným pocitem dlouhého volna, plného oblíbených činností a příjemných zážitků. Pedagogové se rozešli na zasloužené dovolené.
Ale škola nezůstává o prázdninách prázdná a tichá. Nejvíce práce nyní
nastává panu školníkovi a paním uklízečkám. Čeká je pravidelný generální
úklid školy. Myjí se okna, uklízí po malířích, smýčí se, myje se, drhne se,
pere se, leští se atd. Škola se zkrátka musí 1. září blýskat a zářit.
Vedle pravidelného úklidu čekaly školu další úpravy. Nejdůležitější a nejnáročnější byla generální rekonstrukce kanalizace na dvoře školy. Už to bylo
velmi zapotřebí, protože se kanalizace často ucpávala.
Dále byly vymalovány dvě učebny a sborovna. V těchto místnostech byly
zároveň přebroušeny a nalakovány parkety. V učebnách, kde se budou učit
prvňáci, byly položeny nové koberce na odpočinek a hry malých žáčků.
Na okna v přístavbě, kde bude po prázdninách 2. třída, byly namontovány
žaluzie, aby se žákům za slunečného počasí lépe pracovalo. Do učebny č. 35
s interaktivní tabulí přišly židle s pultíky. Tato učebna se nyní může lépe
využívat i pro dospělé k různým přednáškám, školením, poradám apod.
Pořídily se nové stoly a skříně do sborovny. Učitelé budou mít nyní příjemnější prostředí pro svoji práci. Ve všech třídách jsou nyní nové lavice
a židle, které se postupně během minulých let obměňovaly. V příštích letech
nás čeká postupná výměna skříní v jednotlivých učebnách.
Všechno pěkné jednou končí a tak i prázdniny. Utekly jako voda a už jen
pár dní nám zbývá do začátku školního roku. Žáci si ještě vychutnávají
poslední volné chvilky. Vyučujícím už ale jejich dovolená skončila. V úterý
25.8.2015 opět nastoupili do školy. Čeká je nastěhování všech věcí do sborovny a učeben, které se malovaly, příprava tříd, pomůcek, učebních plánů apod.
V úterý 1. září 2015 začne nový školní rok. Třídní učitelé se přivítají
se svými žáky. Někteří s těmi, se kterými se rozloučili v červnu, jiní se
budou s žáky teprve seznamovat. Nové paní učitelky dostanou žáci 6. ročníku.
V termínu 14.-18. září 2015 odjedou společně se svými novými třídními
učitelkami a výchovnou poradkyní na GO kurz, aby se lépe poznali nejen
s vyučujícími, ale také s deseti novými spolužáky, kteří přijdou ze základní
školy v Oseku. Nově přijdou do 6. třídy ještě dva žáci ze Zaječova.
1. září v 8.00 hodin přivítáme také 31 nových žáků do prvních tříd. Určitě
jim popřejeme šťastné vykročení do nové etapy jejich života a úspěšné
zvládnutí prvních krůčků i celých zbylých devíti let.
Plni optimismu vstupujeme všichni do nového školního roku 2015/2016.
Mgr. Jana Vlčková, ředitelka školy

Kde domov můj
Je krásný letní den. Modrá obloha
a zářící slunce slibuje opět jeden
z horkých dní. Přečkat lze jen u vody.
Stojím v ranní frontě u stánku.
Pečivo i různé dobrůtky si odnášejí
spokojení obyvatelé kempu. Přede
mnou je maminka se dvěma kluky.
Oddaně čekají, až na ně přijde řada.
Tu ten větší, absolvent první třídy
základní školy s upřeným pohledem na plakátek se zmrzlinou jaksi
zasněně praví: „Josef Kajetán Tyl,
Kde domov můj“, a začne tlumeným
hláskem zpívat.
„Kde domov můj“ ... k našemu údivu se přidává i malý tříletý bráška
a přizvukuje ... „Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách“ ...
v mnohých očích to zajiskří ... „V sadě
skví se jara květ“ ... to už se někteří
usmívají, mile, jaksi zasněně ...
„Zemský ráj to na pohled“ ... větřík
pohybuje listy stromů, na vlnách
se v zátoce pohybují zakotvené
lodě, slunce, mír, pohoda. „A to je
ta krásná země, země česká, domov
můj!“ Ticho, snad i dojetí.
Klučíci zmlkli, dostali svého Jupíka
na ochlazení a odešli. Mlčí i čekající
zástup. Mnozí se zahleděli do dálky.
Co se jim asi honí hlavou? Snad díky
tomuto bezprostřednímu projevu
umocnění dojmu z krásného dne?
Nebo dokonce uvědomění si významu těchto krásných, láskyplných
slov, které už někdy zpíváme s určitým stereotypem a bez citu?
Mě v tuto chvíli napadá verš z jiné
básničky. „Maminko má, jak je to
hezké u nás doma!“
A říkám si rovněž v duchu: „Paní
učitelko z první třídy, díky! Zasela jste
krásné semínko. Kéž vzklíčí a vyroste.“
Mgr. Libuše Hošková

Oznámení
Termín uzávěrky příštího vydání Komárováku LISTOPAD 2015 bude již 16.10.2015.
V druhém prosincovém týdnu vyjde speciální vánoční číslo,
jehož uzávěrka bude 20.11.2015.
Děkujeme za zaslané příspěvky do výše uvedených termínů.
Mgr. Kateřina Havlíková, redakční rada Komárováku
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Souhrn nejdůležitějších bodů jednání
rady městyse od 15.6. do 17.8.2015
Rada městyse

❚ Schválila opravu venkovní kanalizace v základní škole
a vybrala dodavatele díla.
❚ Schválila výsledky výběrových řízení na akce
„Snižování spotřeby energie v budovách mateřské
školy a zdravotního střediska Komárov“.
❚ Zadala zpracování projektu odvodnění přemostění
u ZŠ.
❚ Připravila vyjádření k návrhu opatření obecné povahy
ve věci stavby přehrady pod Kleštěnicí na MZČR.
❚ Schválila směrnice o umisťování reklamních zařízení
na pozemcích městyse.
❚ Pokračuje nadále v jednání se zástupci firmy LS Real
o dokončení lokality Dráteník I. a další postup při
budování lokality Dráteník II. Návrh dalšího postupu
bude projednávat zastupitelstvo městyse na svém
příštím jednání.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
2015/2016
Zápis dětí do zájmových kroužků pro školní rok
2015/16 proběhne v úterý 22. září 2015 od 15.00
do 16.00 hod. v objektu Střediska volného času
Domeček Hořovice pracoviště Komárov (budova
muzea)
Pro děti budou připraveny tyto zájmové útvary:
Kroužek FIMA (výroba šperků)
- vedoucí Jarka Kalátová
pondělí 14.00-16.00 hod.
Kytara pro začátečníky - vedoucí Adéla Pavlisová
schůzky pondělí 14.00-15.00 hod.
Hra na flétnu - vedoucí Míša Mužíková
pondělí 14.30-15.30 hod. pro děti MŠ
(bude probíhat v MŠ)
pondělí 15.30-17.00 hod. pro ZŠ
(kroužek bude v klubovně)
Myslivecký - vedoucí Radim Šíma
úterý 15.00-17.00 hod.

❚ Provedla společně s účetní městyse kontrolu plnění
rozpočtu k 30.6.2015.
❚ Projednala s účetní městyse povinnost podání
registrace Městyse Komárov jako plátce DPH na FÚ.
Plátcem se městys stává od 1.9.2015. Současně vzala
na vědomí oblasti hospodaření, kterých se dotýká
platba DPH.

Zápisy z jednání rady městyse

jsou k dispozici na webových stránkách městyse
www.ikomarov.cz, nebo k nahlédnutí na úřadu městyse.

Náměty, připomínky, dotazy k jednání
rady městyse

prosím zasílejte na e-mail podatelna@ikomarov.cz, nebo
předejte osobně na úřadu městyse.
Děkujeme!
Za radu Městyse Komárov připravil Jiří Havlík
Výtvarný - vedoucí Bára Červenková
středa 12.30-13.30 hod. MŠ
středa 14.00-16.00 hod. ZŠ
Kroužek je určen pro děti, které baví tvořit, malovat
a kreslit, hrát si s barvami i různými materiály a přiučit se něco nového ze světa umění. Kroužek bude
rozdělen podle věku dětí (MŠ děti budeme vyzvedávat
ve školce, 1. stupeň a 2. stupeň ZŠ).
Turistický - vedoucí Adéla Pavlisová
středa 15.30-16.30 hod.
Keramika - vedoucí Jarka Kalátová a Hana Šmídová
Keramika pro MŠ - čtvrtek od 12.30 hod.
(děti budeme vyzvedávat v MŠ)
Keramika pro 1.-3. třídu - čtvrtek 14.00-14.45 hod.
(děti budeme vyzvedávat ve školní družině)
Keramika pro 4.-5. třídu - čtvrtek 15.00-15.45 hod.
Keramika pro 6.- 9. třídu -čtvrtek 16.00-16.45 hod.
Pletení pedigu - vedoucí Hana Šmídová
čtvrtek 17.00-19.00 hod.
Plastikoví modeláři - vedoucí Jiří Veverka
pátek 14.00-17.00 hod.
V případě vyššího počtu přihlášených bude kroužek
rozdělen do dvou skupin, bližší termíny budou stanoveny po dohodě.
Přírodovědný - vedoucí Martina Dezortová
středa 14.30-16.30 hod.
Sportovní hry a míčové hry
- vedoucí Eva Štochlová a Štefan Borovský
Přihlášky pro sportovní a přírodovědný ZK budou
k dispozici ve škole, den schůzek oznámí vedoucí
zájmových kroužků.
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Elektronovela zákona o odpadech
ulehčí život spotřebitelům
Takzvaná elektronovela zákona o odpadech, která zavádí v České republice do praxe nové požadavky evropské
směrnice, začala platit od 1. října 2014. Některá její ustanovení nabyla účinnosti ihned, jiná během roku 2015.
Poslední změny vstoupí v platnost až v roce 2018.
Novela vychází ze Směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, která mimo jiné
nařizuje členským státům, aby - na základě uplatnění zásady rozšířené odpovědnosti výrobce - dosáhly stanovené
minimální úrovně sběru vypočítané z průměrného množství elektrozařízení uvedených na trh za předcházející
tři roky. V roce 2016 to má být 40 %, v roce 2021 už 65 %.
Pro splnění tohoto cíle plánuje
Ministerstvo životního prostředí,
prostřednictvím návrhu Plánu odpadového hospodářství ČR pro roky
2015 - 2024 meziročně navyšovat
zpětný odběr a oddělený sběr o 5 %.
Stávající úroveň sběru se pohybuje
na úrovni 30 %.

Nové povinnosti

V novele je s platností od 1.10.2014
uzákoněna například povinnost
prodejců elektra s prodejní plochou
větší než 400 m2 zdarma odebírat
a předávat k recyklaci všechny malé
spotřebiče bez nutnosti zakoupit
nové zboží.
Nikdo jiný než zpracovatel, prodejce
nebo provozovatel sběrného dvora
či jiného místa zpětného odběru
už také nesmí přijímat elektrozařízení a elektroodpady. Výkupny kovů,
ale i sběrné dvory, pokud nemají
smlouvu s výrobcem nebo s provozovatelem kolektivního systému, tedy
musejí tyto věci odmítnout. S tím
souvisí také ta část novely, podle
které vyjma zpracovatele nesmí nikdo
elektrozařízení nebo elektroodpad
jakkoliv upravovat, využívat nebo
odstraňovat.
I při prodeji elektra přes internet je
nyní povinné informovat o způsobu
zajištění jeho zpětného odběru,
sběrná místa musejí být povinně
zřízena ve všech obcích a městských
částech s více než 2000 obyvateli.
Další ustanovení elektronovely se
týkají nových povinností výrobců
a jimi zřízených kolektivních systémů. Od 1. ledna 2015 musejí například vést evidenci toku zpětně
odebraných spotřebičů z míst zpětného odběru až po zpracovatele.
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S platností od 1. června roku 2015
má také vzniknout jednotný registr
míst zpětného odběru za účelem
sdílení informací pro spotřebitele
o možnosti odevzdat elektrozařízení.
Údaje do něj budou poskytovat
prostřednictvím dálkového přístupu
všichni výrobci a provozovatelé míst
zpětného odběru. Tento registr tak
bude jediným a jednotným zdrojem
pro občany, pokud budou hledat,

kde mají odevzdat své spotřebiče
a nemusejí informace vyhledávat
na webových stránkách jednotlivých
systémů (www.mzp.cz).
Novela mění také rozdělení jednotlivých druhů spotřebičů do skupin.
Ze stávajících 10 se stane pouze
šest. Změna ale vstoupí v platnost
až k 15.8.2018 a bude mít dopady
především na výrobce a zpracovatele.

ZAHÁJENÍ PROVOZU
STACIONÁRNÍHO
SBĚRNÉHO MÍSTA
Od 1. srpna 2015 Městys Komárov zahájil provoz
sběrného místa v areálu sběrných surovin.
Otevřeno pro komárovské občany je ve středu
od 15.00 do 18.00 hod. a v sobotu od 9.00 do 11.00 hod.
Stacionární sběrné místo přijímá odpad
pouze od obyvatel Městyse Komárov.
K prokázání je potřeba mít s sebou občanský průkaz.
Stacionární sběrné místo vybírá:
❚ veškeré elektrospotřebiče ❚ zářivky, úsporné žárovky,
baterie ❚ staré barvy ❚ obaly znečištěné nebezpečnými látkami
❚ potravinové oleje, motorový olej, olejové filtry, mastné hadry
❚ prošlé léky ❚ pneumatiky ❚ velkoobjemový odpad
(např. sedací soupravy, starý nábytek, staré koberce a lina,
oblečení a boty nevhodné k odevzdání na charitu, apod.)
Naopak sběrné místo nepřijímá: střešní krytinu,
stavební suť, betony, cihly a jiné inertní materiály,
biologický nebezpečný odpad či uhynulá zvířata.
Bližší informace najdete na www.ikomarov.cz
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Jakub Jan Ryba

Rodák z Přeštic (26.10.1765), kantor a hudební skladatel působící
v Rožmitále pod Třemšínem, kde umírá 8.4.1815. Osobnost s velkým
„O“ na přelomu uměleckých slohů klasicismu a romantismu, jejíž
význam docenily až další generace. Zejména Rybova Česká mše
vánoční „Hej mistře!“ z roku 1796 každoročně otevírá a naplňuje
láskou lidská srdce.

Jakub Jan Ryba
- ČLOVĚK

Již v osmi letech hrál velmi dobře
na klavír, učil se na housle a varhany. Od roku 1780 studuje v Praze
na piaristickém gymnaziu a dále
pokračuje na filozofické fakultě.
Stává se přívržencem osvícenecké
ideologie. Otec, učitel v Přešticích,
jej po pěti letech povolal do Nepomuku, kde se uvolnilo místo učitelského pomocníka. Na toto místo
se však nedostal, ale od r. 1786 se
stal pomocným učitelem v Mníšku
a od r. 1788 až do své smrti působí
v Rožmitále pod Třemšínem. Roku
1790 se oženil. Stal se otcem třinácti
dětí, z nichž přežilo sedm. Syn Josef
Jakub Jan Arnošt, 21.3.1795 - 1.3.
1856, vystudoval filosofii a medicínu.
Jako oční lékař působil na oftalmologické klinice profesora Högra.
V letech 1848-1849 byl i děkanem
lékařské fakulty Karlo-Ferdinandovy
university v Praze. Také jeho syn
Mikuláš se stal lékařem. Dnes ještě
žijí potomci Rybových nejmladších
dcer.
Místo venkovského učitele nevzbuzovalo v té době velkou autoritu
a proto početná rodina žila často
v nedostatku a bídě. Problémy se
zřejmě navršily na neúnosnou míru.
8.4.1815 odchází J. J. Ryba k Voltuši,
kde jej druhý den našli s podřezanými žílami pod kopcem Štěrbina.
Teprve po čtyřiceti letech smí být
pochován na rožmitálském hřbitově.
V roce 1854 na místě jeho skonu
postavili lesní dělníci kamenný
křížek. V roce 1933 byl doplněn
kamennou mohylou. Vedle ní je
nyní i pomník postavený k 50. výročí
vzniku Československa.
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Podobně jako u Jana Husa, neznáme ani Rybovu skutečnou podobu.
V jeho době byla móda hladké
tváře a plnovous působil exoticky.
R. R. Hofmeister v knize „Uštvaný
Genius“ uvádí možnost, že ve snaze
se odlišit, nechal si tváře zarůst.
Rybův portrét pro Národopisnou
výstavu v r. 1895, do galerie starých
kantorů ve školském pavilonu, nakreslil Gustav Pták.

Jakub Jan Ryba
- KANTOR

Učil v duchu osvícenských myšlenek.
Láska k druhým, ochota, štědrost,
píle, nadšení a na druhé straně
cílevědomost, přímost, důslednost
a zásadovost byly pravým základem
jeho učitelské dráhy. V roce 1781
po uzákonění povinné školní docházky v yžadoval, často proti
názorům rodičů, její plnění. Chtěl
být pro děti autoritou, dobrodincem,
přítelem i jejich vzorem. Získal si je
svojí důsledností, nadšením a hezkým vztahem k nim.
Stále se vzdělával, četl, studoval,
přemýšlel. Udržoval řádnou kázeň.
Trestal vše, i tělesnými tresty, co
odporovalo morálce. Neposlušnost,
lež, poškozování stromů, neslušné
chování v kostele, týrání zvířat, podvod, krádež a další (Odkud to víme?
Existují totiž jeho „Školní deníky“.
První psal již roku 1791).
Je zde napsáno i toto: „Vědomí
- ušlechtilé vědomí splněných povinností a jistota, že ve svém povolání
děláme vše správně, musí nás chránit
před všemi nebezpečími, pomluvami
a utrpeními. Jsme tu proto, abychom

učili, žili a dávali příklad. Jsme tu
proto, abychom učinili mládež a skrze
ni sebe sama šťastnými. Jsme tu proto,
abychom žili, myslili a jednali podle
předepsaných zákonů, nařízení, otcovských napomenutí a poučení.“
Mimo zpěvu vyučoval hře na klavír,
na varhany, housle a violu. Zavedl
pravidelné hodiny zpěvu a hudby.
Prosazoval nutnost zpěvu před
vyučováním i v jeho průběhu jako
vhodnou relaxaci. Dbal na dodržování hygieny ve třídě. Propagoval
užívání českého jazyka i při bohoslužbách. Psal české texty. „Z latinsky
zpívaných žalmů nemá náboženský
užitek ani zpívající, ani poslouchající“.

Jakub Jan Ryba
- SKLADATEL

J. J. Ryba „Můj život a hudba“
- „Skladatel, hudbou jako řečník,
z celého srdce cítí přesně to, co říká.
V tom spočívá magnetismus a skrytá
sympatie srdcí, pozoruhodná síla, jež
okamžitě přimějí celé shromáždění
k těm nejušlechtilejším činům.“
„Co je od srdce, jde k srdci. Skladatel
musí umět promluvit k různým
srdcím a to dokáže, když své kusy
skládá celým srdcem.“

Z tvorby tohoto genia se k naší
škodě mnoho skladeb nedochovalo,
ztratilo. (V roce 1963 vydal dr. Jan
Němeček knihu „J. J. Ryba - život
a dílo“ s katalogem skladeb.)
Jako varhaník ve starorožmitálském
kostele Povýšení sv. Kříže komponoval pastorální skladby - mše.
První, ještě latinská, pochází z roku
1788. Následovaly latinsko-české.
Ta nejslavnější, Česká mše vánoční
„Hej mistře!“ se poprvé zpívala
v roce 1796. Unikátem a památkou
jsou v tomto kostele původní varhany z roku 1750, na které J. J. Ryba
hrál. Vypráví se, že i varhany v kostele ve Sv. Dobrotivé nesou otisky
jeho hbitých prstů.
Slavná je i „Stabat mater“ (1805)
komponovaná pro plzeňský kůr, árie,
dueta, terceta. Dochovaných mešních
skladeb je asi 89. Významný je
rovněž několikasvazkový soubor pro
všechny neděle církevního roku
„Carsus sacro harmonicus“.
Sbíral české lidové písně, psal písně
umělé. Zhudebňoval texty našich
obrozenců, krajanů, Vojtěcha Nejedlého, Šebastiána Hněvkovského a Antonína Puchmajera („Zwölf böhmische
Lieder“ - r. 1800 a „Neue böhmische
Lieder“). Z nich byla nejoblíbenější
ukolébavka V. Nejedlého „Spi má
zlatá boubelatá“. Napsal sborník
písní pro děti „Dar pilné mládeži“
(1829).

Pozvánka do muzea
Fotografie ze třiceti (z celkově 45 sehraných) inscenací
divadelních kroužků můžete shlédnout v našem muzeu
již jen do konce září, v případě prodloužené sezóny
do 30. října.
Přijďte si je prohlédnout, zavzpomínat na své mládí, své
sourozence, rodiče, známé, na lidi, kteří pro komárovskou
veřejnost připravili mnoho krásných kulturních zážitků,
radosti i humoru, bez nároku na finanční odměnu.
Tou jim byl potlesk diváků a radost, že se dílo zdařilo.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Členové muzejní komise

Z komorní tvorby se dochovala
mimo jiné tři dueta pro violu
a violoncello, dvě dueta pro housle
a klavír, čtyři kvarteta. Z 35 symfonií,
35 serenád a 38 koncertů se dochovala jedna symfonie a torzo houslového koncertu.
V letech 1799-1800 sepsal tři knihy
obsahující český výklad hudební
teorie, dal námět pro základ nového
českého hudebního názvosloví.
Co ještě dodat? Snad ... Odpočívej
v pokoji a díky za tu krásu !
(Zdroj - Osobnosti.cz, materiály
Společnosti J. J. Ryby)
lh- muzejní komise
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Rok sokolské architektury
aneb proměny komárovské
sokolovny v čase

Česká obec sokolská věnuje rok 2015 sokolské architektuře. Ojedinělý soubor sokolských sportovních a kulturních objektů nemá ve světě žádnou obdobu. Sokolská architektura, reprezentovaná především architekturou
sokoloven, tvoří samostatnou a velmi pozoruhodnou kapitolu české architektonické tvorby.
„Každá sokolská jednota usilovala od svého založení o vlastní spolkovou budovu, která by umožňovala další
rozvoj spolku a zároveň důstojným způsobem odrážela ideály sokolské organizace,“ vysvětluje Michal Doležel,
člen Předsednictva vzdělavatelského odboru České obce sokolské. Od roku 1863 do roku 1948 tak na celém
území České republiky vyrostlo přibližně 1200 sokoloven. Největší stavební aktivitu zažívala Česká obec sokolská
v době mezi světovými válkami, a to i navzdory hospodářské krizi. Členové Sokola si bez jakékoli státní subvence
dokázali opatřit z vlastních zdrojů finanční kapitál a sami se také na stavbě sokoloven aktivně podíleli.
A jak to bylo s komárovskou
sokolovnou?
V prosinci roku 1902 se výbor
Tělocvičné jednoty Sokol Komárov,
která byla založena 9. března 1902,
usnáší, že položí finanční základ
na výstavbu nové tělocvičny, který
činil 6 K a 40 hal. Ten členové mezi
sebou vybrali a postupem doby se
stále rozrůstal. V listopadu 1907
činil stavební fond 560 K 32 haléřů.
V roce 1911 místní zastupitelstvo
prodalo sokolům stavební místo
za 450 K. Občanská záložna během
tohoto desetiletí darovala Sokolu
několikrát určitou finanční částku,
takže stavební fond pomalu narůstal
až na částku 2 222 K 42 haléřů
k 31. březnu 1913. V hostincích byly
instalovány pokladničky, do nichž
občané, členové a příznivci Sokola
věnovali finanční dary na výstavbu
sokolovny.
Ve dvacátém roce byl ustanoven
stavební odbor pro stavbu sokolovny.
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Stavební fond stále narůstal a k 28.
červenci 1920 činí 10 490 Kč 87 hal.
V červnu 1921 byl definitivně
odkoupen pozemek na stavbu tělocvičny za cenu 6 Kč za sáh. Protože
stavební fond byl stále nedostačující,
stavební odbor Sokola Komárov
vypisuje půjčku ve výši 20 000 Kč.
S obcí Jivina je uzavřena smlouva
na lámání kamene, s touto činností
se započalo 28. července 1921.
73 mužů a dorostenců, 16 žen a dorostenek odpracovalo celkem 1 096
hodin na lámání kamene, práce
trvaly 29 dnů. Nalámáno bylo 120 m3
a poplatek za kámen byl asi 80 hal/q.
Dále se počítalo s pomocí všech
bratrů a příznivců Sokola, kteří
vyjdou vstříc s povozy a všechen
kámen odvozí. Rovněž dříví bylo
získáno za levnou cenu z panství
hořovického. Přípravné práce na stavbu dále pokračovaly až do 22. července 1923, kdy byl položen základní
kámen na stavbu nové sokolovny.

Za účasti všech místních spolků
se konal průvod obcí ke staveništi
sokolovny, kde byly provedeny
zástupci jednotlivých spolků poklepy
s příslušnými hesly. Vyhotovené
a podepsané listiny byly vloženy
do plechového pouzdra. Toto bylo
vloženo do základního kamene
a přítomným stavitelem Antonínem
Křivánkem zazděno.
Dne 22. července 1924 slavnostně
předal předseda stavebního odboru
br. Rudolf Bízek novou sokolovnu
předsednictvu tělocvičné jednoty
Sokol. Za přítomnosti župního starosty br. Maličkého a za zvuku národní hymny se vznášela státní vlajka.
Takto byl sokolský stánek zasvěcen
službám vlasti. Při této příležitosti
byla pořádána tělocvičná akademie. První taneční zábava v nové
sokolovně se konala 19. října 1924.
Byla to posvícenská taneční zábava.
Na konkurz sokolníka byl ze čtyř
žádostí vybrán br. Josef Haerting.
Po otevření nové sokolovny fyzická
práce však neskončila. V roce 1925
byly zahájeny práce na zhotovení
letního cvičiště, na kterém pracovaly
všechny složky od žactva po dospělé.
Biografický odbor si vedl rovněž
úspěšně. Dne 15. září 1934 byla
namontována aparatura filmu a o 14
dní později byl promítnut první
zvukový film. V roce 1938 byla
položena nová eternitová střecha nad
tělocvičnou v hodnotě 10 000 Kč.
V roce 1941 byl rozpuštěn Sokol,
zabaven jeho majetek a do sokolovny
se nastěhovalo „Kuratorium pro
výchovu mládeže v Čechách a na
Moravě“ v německém duchu.

Roku 1945 tělocvičná jednota poděkovala br. Haertingovi za 21letou
práci ve funkci sokolníka. Na uvolněné místo nastupuje br. Josef Klier.
Dne 5. května 1946 byla odhalena
pamětní deska obětem druhé světové
války. Deska je umístěna ve vestibulu sokolovny.
Přístavba sokolovny - jeviště, probíhala v letech 1957-1958. V roce 1962
se začalo se stavbou pevného kluziště
za sokolovnou. Po ročním úsilí se zde
již v zimě 1963 sehrálo první utkání v
ledním hokeji.
V roce 1967 až 1969 byla uskutečněna rozsáhlá přestavba sokolovny v hodnotě 750 000 Kč, na které
pracovali převážně členové jednoty.
Na sokolovně byla realizována nástavba patra - čelní přístavba jako
byt pro sokolníka a boční přístavby
(ubytovna a schůzovna), byly vybudovány nové šatny se sprchami,
dodán nový parní kotel, proběhla
rekonstrukce topení a obložení
stěn. Sochy od Antonína Lhotáka,
které dříve zdobily průčelí, byly přemístěny před sokolovnu. Po ukončení přestavby byla provedena nová
fasáda celého bloku staré budovy
a přístaveb. Dále byly započaty
přípravy výstavby nové tělocvičny
za jevištěm.
Oddíl odbíjené postavil nové hřiště,
které svému účelu slouží dodnes.
V roce 1978 se započalo s výstavbou nové tělocvičny, která je řešena
jako přístavek ke stávající sokolovně.
V následujícím roce dne 16. prosince 1979 byla slavnostně otevřena.
Členové jednoty na této stavbě
odpracovali 9 000 hodin. V důsledku
přístavby k sokolovně se kluziště
přestěhovalo do bývalé zahrady
za hřištěm kopané.
Po sametové revoluci byly položeny
nové střešní krytiny (eloxovaný
hliník, živičná krytina). V roce 1998
byla provedena plynofikace sokolovny, bylo kompletně předěláno
ústřední vytápění celé budovy
s novým rozvodem, novými topnými tělesy a dvěma plynovými kotli.
Schodiště do poschodí a západní
stěny v nové tělocvičně byly obloženy
novými palubkami.
Samozřejmě je na sokolovně stále
co vylepšovat a opravovat, velmi
ovšem záleží na stavu financí.
-jt-

Župní přebor předškoláků
v Komárově
V sobotu 13. června 2015 uspořádala naše jednota župní přebor
předškoláků. Počasí nám přálo, a tak se závody velice vydařily.
Do Komárova přijely děti z Příbrami, Mníšku pod Brdy, Roztok
a samozřejmě z Komárova. Soutěžilo se v gymnastice (lavička, akrobacie a výskok na bednu), atletice (běh 30 m, skok daleký z místa a hod
tenisovým míčkem), míčovém trojboji (kop na branku, hod na branku,
hod na koš) a šplhu. Závodilo celkem 84 dětí v kategoriích 2008, 2009,
2010, 2011 a mladší. Toto rozdělení umožňuje více dětem získat medaili
a vystoupat na stupně vítězů.
Naše výprava se ve velké konkurenci určitě neztratila. Z Komárova
se zúčastnilo 17 dětí a získali jsme 15 medailí. V kategorii 2008 vybojovala
Elenka Matějková zlatou medaili v atletice a šplhu a bronz v gymnastice.
V kategorii 2009 získala Emička Andrtová zlato ve šplhu a stříbrnou
medaili v atletice, Honzík Šlapák vybojoval bronz v gymnastice
a Tomášek Cíza zlatou medaili v míčovém trojboji. V kategorii 2010
získal Eda Vedlich stříbrnou medaili v atletice a bronzovou v míčovém
trojboji a Zuzanka Veigentová vybojovala zlato ve šplhu a atletice.
V kategorii 2011 a mladší nás velice úspěšně reprezentovala Kristýnka
Mrázková, která vybojovala tři zlaté medaile, a to v gymnastice, atletice
a šplhu. Stříbrnou medaili v této kategorii získala také Olinka Sedláčková
v gymnastice. Pochvalu ale zaslouží všichni reprezentanti komárovského
Sokola, kteří se moc snažili a na medaili nedosáhli. Poděkování patří
nejen dětem, ale i rodičům, že své děti na závodech doprovázeli
a samozřejmě všem pořadatelům.
Cvičební rok skončil, a tak přeji všem dětem hezké prázdniny, budoucím
prvňáčkům úspěšný start do školy a zvu všechny děti do tělocvičny
Sokola Komárov v září, kdy začne nový cvičební rok. Prvňáčci mají
možnost přestoupit do oddílu mladšího žactva, který vede Olina
Kleknerová (holčičky i kluci dohromady), nebo do oddílu žáků, který
vedou Jan a Tomáš Jelenovi.
Cvičení předškoláků je pro děti od 4 let a scházíme se vždy ve středu
od 16.30 hodin. Cvičení rodičů a dětí je ve čtvrtek (děti 3-4 roky)
a ve středu dopoledne cvičení rodičů a batolat (od 1,5 roku).
Eva Veigendová, oddíl předškolních dětí
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TJ SOKOL Komárov
odbor všestrannosti

Cvičební
rozvrh
2015/2016
Rodiče a děti do 3 let
středa 9.30-10.30 hod.
Rodiče a děti od 3 let
čtvrtek 16.30-17.30 hod.
Předškolní děti
středa 16.30-17.30 hod.
Dětský aerobik
1.-5. třída
středa 17.00-18.15 hod.
Mladší žákyně a žáci
pondělí a čtvrtek 17.30-18.30 hod.
Žáci (mladší, starší)
úterý a pátek 17.00-18.30 hod.
Sportovní gymnastika
úterý 15.30-17.00 hod.
pátek 15.00-17.00 hod.
všestrannost
dorostenci
pátek 18.30-20.00 hod.
Jóga
pondělí 20.00-21.15 hod.
bodystyling
čtvrtek 19.30-20.30 hod.
Ženy – kondiční cvičení
pondělí 19.00-20.00 hod.
čtvrtek 18.30-19.30 hod.
Muži
pátek 20.00-22.00 hod.
Florbal - žáci
(nová hala)
pondělí 18.00-20.30 hod.
středa 18.00-20.30 hod.
Cvičební rok začíná 14. září 2015.
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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Plzeňské slavnosti pohybu
Děvčata z oddílů aerobiku a gymnastiky z TJ Sokol Komárov vystoupila
na Plzeňských slavnostech pohybu. Akce se konala v sobotu 27. června 2015
na náměstí Republiky v Plzni. Zatímco většina dětí ještě spala, my jsme první
den prázdnin zahájili brzkým vstáváním a vyrazili jsme vlakem do Plzně.
Příjemnou procházkou jsme došli do centra Plzně, kde hned děti předvedly
svoji sportovní zdatnost na průlezkách a horolezeckých stěnách v parku.
Pak už jsme zamířili na náměstí, kde bylo vybudované pěkné zastřešené
pódium. Děvčatům se jejich vystoupení povedla výborně, i když za trvalé
nepřízně počasí, která však byla vyvážena velkou přízní publika, kdy za svá
vystoupení děvčata sklidila zasloužený potlesk. Děvčata z oddílu aerobiku
předvedla sestavu Dancing girls s pompony ve stylu roztleskávaček, se kterou letos vystoupila i v Praze. Velký dík patří paní trenérce Katce Lukavské,
která se děvčatům obětavě věnuje řadu let a toto krásné vystoupení s nimi
nacvičila. Již teď se těšíme, co vymyslí na příští rok. Rovněž děkujeme
rodičům za hojnou účast a dětem přejeme krásné prázdniny!
Mgr. Alena Hráchová
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Duchovní slovo
Drazí čtenáři!
Na začátku dubna papež František vyhlásil Rok Božího Milosrdenství.
Ten začne 8. prosince 2015 a potrvá do 20. listopadu 2016.
Co je to Boží Milosrdenství?
Boží milosrdenství není nějaká abstraktní idea. Je to konkrétní skutečnost,
v níž Ježíš vyjevuje svou lásku podobnou lásce otce a matky, kteří jsou
v hloubi svého nitra pohnutí svým dítětem. Nikdo nemůže dítě pochopit
lépe než rodiče. Je to niterná láska, pochází z toho nejniternějšího jako
hluboký, přirozený cit, plný něhy, slitování, slitovnosti a odpuštění. Bůh je
maximálně spravedlivý. Ví o nás všechno, zná každou naši nevyslovenou
myšlenku. Vidí do posledních hlubin zákoutí našeho srdce, ví přesně proč
jsme něco udělali nebo neudělali. Jsou mu dokonale zřejmé naše motivy
a pohnutky. Kdo víc ví, je milostivější v soudu. Bůh o nás ví všechno.
On je naším soudcem. A to je vlastně moc dobře. Protože nás tak dokonale
zná, bude k nám také milostivý, přece je napsáno, že jeho milosrdenství
se nad námi klene jako nebe od východu na západ. A to je super.
Lépe pochopit Milosrdenství Boží
nám pomůže svědectví jednoho
člověka. Svědectví je sice anonymní,
ovšem nijak mu to neubírá na
autentičnosti.
Když jsem přišel na svět, nebyl jsem
pokřtěn a byl jsem vychován v nevěřící
rodině. Do svých dvanácti let jsem žil
relativně spokojeně. Potom si ale moje
matka našla přítele a rodiče se nechali
rozvést. Já s bratrem jsme museli následovat matku za přítelem do jiného
města a odstěhovali jsme se od všech,
které jsme znali a měli rádi. Proto
jsem ji v duchu nenáviděl a stejně tak
i jejího přítele. Z toho důvodu jsem
chtěl být doma co nejméně a všechen
volný čas jsem trávil s kamarády. Zde
začaly moje těžkosti. Nejprve to byly
cigarety, alkohol, od patnácti let dis-

kotéky a flirty s děvčaty. V šestnácti
jsem se zamiloval a s tou dívkou jsem
trávil všechen volný čas. Když mi bylo
osmnáct let utrpěl jsem těžký pracovní
úraz a začal jsem si uvědomovat,
že i já jednou zemřu. Proto jsem se
rozhodl, že budu ještě žít a žít naplno.
S dívkou jsem se rozešel a v uvozovkách užíval svobody. Nejprve to byly
diskotéky, různá děvčata, alkohol,
později už jenom alkohol. V té době
jsem to považoval za šťastný život,
až později jsem si uvědomil, že jsem
stále upadal do těžkosti. Bylo mi stále
hůř a alkohol už byl pro mě málo, tak
jsem vyzkoušel i drogy. Když mi bylo
dvacet jedna, přišel k nám do práce
jeden spolupracovník. Čas od času něco
vyprávěl o nějakém Bohu a já jsem
tomu nevěnoval pozornost, přestože

Mateřská škola
v Olešné
nabízí poslední volná místa
pro děti ve věku 3 až 6 let.
Bližší informace na telefonu 727909149.
Těší se na vás nový kolektiv MŠ.
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mě fascinovala jeho vyrovnanost.
Až jednou, když jsem už nevěděl co se
životem, tak jsem se mu svěřil. Pozorně
mě vyslechl a řekl, že mám číst Bibli,
že mi pomůže. Když mi nabídl Bibli
tak jsem ji přijal abych neurazil. Asi
týden ležela u mé postele. Jedné noci,
když jsem nemohl spát, vzpomněl jsem
si na jeho slova o tom, že mám číst
od Janova evangelia. Bibli jsem vzal
a četl. Ničemu jsem nerozuměl ale
pak jsem se dostal k jednomu verši,
který mě upoutal. Četl jsem jej znovu
a znovu a potom jsem se rozplakal,
protože jsem pochopil nesmyslnost
svého dosavadního života, příčiny svého trápení. Stálo tam: „Neboť Bůh
tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby každý kdo v něho
věří nezahynul, ale měl život věčný.“
Začal jsem si uvědomovat, že Bůh
mně má rád, že mně miluje, že chce
mi odpustit. Chce abych i já odpustil,
chce abych žil v pokoji. Zkrátka jsem
v Něho uvěřil. Také jsem pochopil,
že Bůh mi posílá Ježíše, který mi
nabízí nový začátek, žít opravdově
a v pravdě. Začal jsem se připravovat
ke křtu, začal jsem se pravidelně
modlit, chodit do společenství, kde
jsem poznal nové věřící kamarády.
O Velikonocích 1996 jsem byl pokřtěn.
Při křtu jsem si uvědomil, jak je Bůh
milosrdný, že mi odpouští moje hříchy,
že mě zve abych žil nově. Díky církvi
také jsem dostal novou rodinu, nový
život v radosti a pokoji. Být křesťanem
neznamená mít bezproblémový život
ale je to každodenní vytrvání v rozhodnutí pro Boha, Ježíše Krista a jeho
následování. Odměnou nám potom je
naděje, láska, pravda, krása. A Bůh
sám nám v tom pomáhá. A tak tě,
Bože prosím, pokud někdo váhá
a pochybuje o Tobě, ty sám se dotkni
jeho srdce, ty sám ukaž svou lásku,
své milosrdenství, odpuštění.

Knihovna Komárov
Z nových knih
Wilkins Kelli: Vikingova čarodějnice
Když se rozzuření vesničané chystají upálit mladou
čarodějku Odariu, objeví se naštěstí horda bojovníků
a dívku zachrání. Ta sice unikla smrti, ale ocitne se
v rukou divokých Vikingů. Jejich vůdce Rothgar
chce zpočátku využít jejích magických schopností,
pak se však do krásné čarodějky zamiluje. Jeho muži
mají z kouzel opravdový strach a vzbouří se.
Ali Nojoud: Dětská nevěsta
Jen co bylo Nojoud deset let, otec ji proti její vůli
provdal, aby nemusel živit tolik krků. Se svým mužem
a jeho matkou pak prožívala peklo. Když ji jednou
poslali pro chleba, pevně se rozhodla, že se domů
už nevrátí.
Doporučujeme těm, kteří rádi čtou skutečné příběhy.

Vzpomínej
Když v noci zvedneš hlavu, tak Polárku uvidíš,
kolem ní se klenba točí, budu v ní.
Když svítit hvězdy nebudou, tak hlavu svou skloň,
Budu klečet na Zemi a vzdávat jí svůj hold.
Trávu budu objímat na břehu Berounky,
ve vodu se proměním a k moři budu plout.
Chrám z buků, dubů navštívím,
po světelných paprscích do korun vystoupím.
Ve větru se budu houpat v korunách stromů mých
a s ptáky si zazpívám píseň svobody.
Ohni vyznám lásku svou, spaluje i svítí.
Světlo ať provází nás letní pohodou ve dne i v noci.
Ing. Ivana Látalová

Follet Ken: Hranice věčnosti
Monumentální románová trilogie Století bestselleristy
Kena Folleta vrcholí. Po Pádu titánů a Zimě světa,
mapujících fiktivní osudy pěti rodin v různých částech
světa dramaticky poznamenané první a druhou
světovou válkou, přichází poslední díl ságy, Hranice
věčnosti. Do životů rodin vstupují dějinné události
a konflikty od počátků šedesátých do konce osmdesátých let 20. století – kubánská krize, stavba berlínské zdi, atentáty, boj černochů za lidská práva, válka
ve Vietnamu, zhroucení komunistického bloku...
Dějinné i osobní peripetie příběhu se uzavírají,
ve čtenáři však zanechají trvalou stopu.
Vondruška Vlastimil: Strážce boleslavského mysteria
Detektivní román oblíbeného autora se opět odehrává
v době českého krále Přemysla II. Otakara. Správce
hradu Bezdězu Oldřich z Chlumu stojí tentokrát
proti nebezpečným úkladům tajného bratrstva.
Další novou knihou v naší knihovně je Vondruškova
Vražda v ambitu
Zde mladý Oldřich z Chlumu řeší hned tři případy:
Vražda v ambitu, Masopustní maškary, Osudný turnaj.
Šmerglová Zuzana: Čarodějka a koník Jonáš
Robin uložil pochroumanou Deboru na lůžko.
Na hlavu dostala studený obklad a dobrou radu, aby
se prospala. Černý kocour se posadil u postele a soucitně si svou paní prohlížel. Chudinka Debora, litoval
ji, nepřišla jenom o svoje koště, ale taky o botu!
Knížka je určena pro začínající čtenáře, text je opatřen
velkými písmeny.

Výpůjční doba:

Pondělí:		
12.00 - 17.30 hod.
Středa:
8.30 - 11.00 a 12.00 - 16.30 hod.
Pátek:		
12.00 - 16.00 hod.
Na vaši návštěvu se těší knihovnice J. Prokopová

Kulturní komise Městyse Komárov
vás srdečně zve na koncert skupiny

SPIRITUÁL KVINTET
8. října 2015 od 19 hodin v KD Komárov
Cena vstupenky: 230,- Kč
Prodej vstupenek od 1.9.2015
na úřadě u paní Vaníčkové
Vstupenky budou též nabízeny
na podzimním farmářském trhu 12.9.2015
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	MĚSTYS KOMÁROV
POŘÁDÁ

dne 12.9.2015 od 8.00 do 12.00 hod.
	NA NÁMĚSTÍ MÍRU

PODZIMNÍ FARMÁŘSKÝ TRH
V nabídce budou:
čerstvé i pečené ryby, sýry, uzeniny, domácí máslo, kozí dobroty,
Berounský pivovar, ovoce a zelenina, pečivo z Dobřanské pekárny,
zavařeniny a další dobroty

Program:
celý trh zpříjemní svým vystoupením skupina ŠEDÍ VLCI
„Taneční družinová retrochvilka“ program ZŠ T. G. Masaryka
doprovodný program pro děti
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