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Přehled událostí od posledního zasedání zastupitelstva
dne 25. 4. 2019 do uzávěrky Komárováku

Slavnostní předání
nové požární zbrojnice
›› Dne 27. dubna tohoto roku proběhlo slavnostní předání nové požární zbrojnice členům JSDHO Komárov. Celou akci zahájil a následně moderoval pan místostarosta Radim Šíma. Přivítal a představil jednotlivé hosty, kteří ve svých zdravicích především uctili práci JSDHO
Komárov a vyzdvihli její význam v rámci celého našeho regionu.
pokračování na straně 4 ››

Stěhování kontejnerů od sokolovny

V

šechny kontejnery na plast
a papír se budou od sokolovny stěhovat do ulice Kleštěnická
a U Nádržky.
Je to z důvodu neustálého ukládání odpadu, který tam nepatří
a zneužívání kontejnerů ze strany
firem a podnikatelů. Více než měsíc jsme 3x týdně s Ing. Dobrým
a Bc. Martinem Šinknerem kontrolovali obsah a zaplnění všech kontejnerů v Komárově a jednoznačně
z toho vychází, že třídění je nejlepší
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v bočních ulicích Komárova (kam
si asi hříšníci netroufnou - je na ně
vidět z okolních domů). Stanoviště
u hlavních tahů (sokolovna a u bývalé hasičárny) jsou nejvíce zneužívána a je tam naváženo největší
množství odpadů, které tam nepatří.
Když nám bylo sděleno, že kamerový systém instalovat nemůžeme,
zřejmě už není jiné východisko než
kontejnery vymístit.
Jan Křikava
zastupitel

Rada městyse na svých jednáních
mimo jiné projednávala:
›› žádost Kynologického klubu
Komárov o finanční příspěvek
za vyhořelé buňky. Celková škoda
byla odhadnuta na 150 tis. Kč. Klub
žádal o finanční příspěvek ve výši
40 tis. Kč. Před rozhodnutím o výši
podpory počká RM na stanovisko
pojišťovny o výši pojistného plnění.
›› prodej staré budovy požární
zbrojnice čp. 415. Protože se ani
na druhý pokus nepřihlásil žádný
zájemce o koupi, RM se rozhodla
uskutečnit prodej prostřednictvím
realitních kanceláří.
›› zadání aktualizace požárních
a poplachových směrnic všech budov ve vlastnictví městyse. Směrnice zpracovala firma Hošek prevence, s.r.o Beroun. Aktualizované
požární směrnice byly již městysi
předány.
›› nové zadání pro vypracování
studie na zklidnění dopravy na příjezdech do Komárova, v centru obce
a problematických místech v obci.
Dne 20. 5. 2019 bylo poptáno 5
firem zabývajících se dopravními
stavbami.
›› výjezd od nové požární zbrojnice
na hlavní komunikaci – firma Strabag, a.s. přislíbila realizaci v druhé
polovině června letošního roku.
Co je v Komárově nového
›› Dne 3. 5. 2019 byla podepsána
kupní smlouva na koupi DK Komárov a její vyhotovení bylo předáno na katastrální úřad s návrhem
na vklad. Do konce měsíce května
bude DK Komárov právně v majetku městyse Komárov. Se všemi
nájemníky bude zahájeno jednání
a budou vyhotoveny dodatky k současným nájemním smlouvám.
›› Dne 30. 4. 2019 uplynula lhůta
k podání přihlášek do výběrového
řízení na ředitele/ku ZŠ TGM Komárov. K výše popsanému datu byly
k Úřadu městyse Komárov podány
tři žádosti uchazečů o místo ředi-

tele ZŠ TGM Komárov. Výběrová
komise se sešla 9. 5., zkontrolovala
všechny tři žádosti a pozvala uchazeče ke konkurzu, který se uskuteční 27. 5. 2019.
›› Byla dokončena oprava komunikace Pod Chlumem – opravu provedla firma MV služby s.r.o. V průběhu
prací bylo přiobjednáno zhotovení
podesty pod kontejnery na tříděný
odpad a rekonstrukce chodníku.
›› Jsou započaty práce na pokládce optické sítě T-Mobile na sídlišti. Kontrolní dny probíhají každý
pátek. V letošním roce budou dokončeny práce na sídlišti a dále
ul. 1., 5., 9. května, 28. října, Souběžná a Sadová v příštím roce je
v plánu II. etapa, která začne za ul.
Sokolovická.
›› Na jednání ZM 25. 4. bylo schváleno přidělení zakázky na “Rekonstrukci náměstí Otty z Losu v Komárově“ společnosti StawoProfi
s.r.o. Nepomuk. Práce budou zahájeny v červenci až srpnu letošního
roku.
›› Na základě usnesení zastupitelstva byl objednán komunální nosič nářadí od společnosti A-TEC
servis s.r.o., který by měl být dodán v průběhu následujících čtyř
kalendářních měsíců. Komunální
nosič by měl přispět k lepšímu
a snazšímu úklidu obce v průběhu
celého roku.
›› Proběhlo výběrové řízení na
„Zpracování loga a design manuálu“, vybrána byla společnost Aa
GROUP s.r.o., Sedlec. Logo bude
sloužit k marketingovým účelům
a prezentaci obce. V současné
době se logo a manuál dokončují.
Logo bude následně prezentováno
veřejnosti.
›› Proběhlo výběrové řízení na
„Vytvoření nových webových stránek“. Byla vybrána spol. GALILEO
CORPORATION s.r.o. Probíhají
práce na spuštění nového webu
a aplikace pro mobilní telefony.
pokračování na straně 2 ››
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Radniční okénko
›› dokončení ze strany 1
›› Na žádost městyse proběhla
kontrola stavu vodoměrů na dolním
a horním vodojemu. K úniku vody
dle vyjádření VAKu nedochází.

Významné události v Komárově
›› Ve dnech 2. - 7. 4. 2019 se uskutečnil již 5. ročník Divadelního
festivalu Pešík. I letošní ročník byl
divácky velmi úspěšný.
›› Dne 20. 4. 2019 proběhl v Komárově, jako již každoročně, oblíbený
Velikonoční jarmark.
›› V sobotu dne 27. 4. 2019 ve 14
hodin byla slavnostně uvedena
do provozu nová požární zbrojnice.
(Poznámka redakce: Bližší informace o výše uvedených akcích se
dozvíte na následujících stránkách
Komárováku.)
Informace pro občany
›› U ZŠ a MŠ bude uvedena do provozu nová lávka pro inženýrské sítě,

která je již připravena k položení.
V současné době zde probíhají práce
na základových patkách pro lávku.
(Pozn. redakce: I Krajská správa
údržby silnic má problémy se subdodavateli.)
›› Vyhlašování požárních poplachů pro JPO (Jednotka požární
ochrany) – V rámci vyhlašování
požárních poplachů pro JPO cestou krajského operačního střediska a dle platné legislativy obce
o vyhlašování požárního poplachu
na území obce dochází k přechodu
z rotační sirény na vyhlášení poplachu pomocí zálohovaného místního
rozhlasu v rámci JSVV (jednotného
systému varování a vyrozumění).
V současné době dochází k organizačním úpravám a zjišťují se technické možnosti snížení frekvence
gongu v nočních hodinách. Děkujeme občanům Komárova za pochopení.
Rada městyse Komárov

Městská policie Hořovice

P

řecházení vozovky, jízda autem, alkohol a drogy, odchyt volně pobíhajících psů, kolo a jeho vybavení, nebezpečí - cizí lidé, ochrana
za mimořádných situací…o tom všem byla připravena beseda pro prvňáčky v ZŠ T.G.M. Komárov.
Vlaďka Zamboryová

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy

D

ne 10. dubna se konal na Základní škole T. G. Masaryka v Komárově zápis žáků do prvního ročníku.
Stejně jako v předešlých letech čekala
budoucí prvňáčky pohádková cesta
plná nejrůznějších úkolů a překvapení. Hned u vchodu budoucí školáky
přivítali starší žáci převlečení za pohádkové bytosti. Od nich „školáci“ dostali upomínkový deníček, do kterého
pak sbírali razítka za správně splněné
úkoly. Na jednotlivých stanovištích
je vodníci, jednorožci, čarodějnice,
víly a princezny „vyzkoušeli“ z poznávání zvířat, barev, geometrických
tvarů a dalších dovedností. Na konci
pohádkové cesty čekaly na budoucí
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prvňáčky paní učitelky V. Palková,
M. Barchánková, J. Lisá a I. Jílková.
Těm se děti představily, zarecitovaly
básničku nebo zazpívaly písničku,
kreslily, poznávaly barvy, číslice, písmena apod. Všechny děti byly velice
šikovné, a tak dostaly od paní učitelky
první velkou jedničku a malý dáreček
s překvapením. Celý zápis zpříjemnilo hudební vystoupení „flétniček“
pod vedením paní vychovatelky
P. Jánské.
Závěrem chci poděkovat všem,
kteří při zápisu pomáhali, a budoucím prvňáčkům přeji úspěšný start
do školního života.
Mgr. Iva Jílková

Stacionární sběrné místo
V Polích, Komárov

PROVOZ STACIONÁRNÍHO
SBĚRNÉHO MÍSTA V KOMÁROVĚ – PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ ELEKTROZAŘÍZENÍ,
NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Stacionární sběrné místo přijímá
nebezpečný odpad a velkoobjemový odpad pouze od fyzických osob
s trvalým pobytem v Komárově
a Kleštěnici. Elektro od fyzických
i právnických osob – všech. K prokázání je nutno předložit občanský
průkaz a uvést adresu trvalého
bydliště a datum narození. Bez
předložení občanského průkazu
není možné odpad přijmout.
Provozní doba stacionárního sběrného místa je v období letního času:
Pondělí 15:00 – 18:00
Středa
15:00 – 18:00
Sobota 09:00 – 11:00
V období zimního času:
Středa
14:00 – 16:00
Sobota 09:00 – 11:00
V případě nepříznivého počasí,
nemoci, dovolené nebo technických problémů bude sběrné místo
uzavřeno. O tomto budeme informovat předem na stránkách www.
ikomarov.cz v sekci Sběrné místo.
PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ
ELEKTROZAŘÍZENÍ
1) Stacionární sběrné místo přijímá
následující elektrozařízení:
4 veškeré elektrospotřebiče
4 zářivky, úsporné žárovky, svítidla
4 baterie (primární články, dobíjecí baterie a akumulátory)
2) Elektrozařízení je možné přijmout pouze kompletní bez demontáže jakýchkoliv vnitřních součástí.
3) Zářivky a jiná svítidla musí být
mechanicky nepoškozeny.
4) Elektrozařízení je možné vybírat
i od právnických osob. Obsluha
v takovém případě může vystavit potvrzení o převzetí použitých
elektrozařízení ke zpětnému odběru (ekologické likvidaci).
5) Maximální množství elektrozařízení, které je možné přijmout, je
omezeno pouze kapacitou stacionárního sběrného místa.
NEBEZPEČNÉHO ODPADU
1) Stacionární sběrné místo přijímá
následující nebezpečné odpady:
4 barvy, ředidla, rozpouštědla
(max. 25 kg/osoba/rok), kyseliny
a zásady v uzavřených těsnících
nádobách (max. 2 kg/osoba/rok),
4 hnojiva, pesticidy, herbicidy
(max. 10 kg/osoba/rok),

4 obaly znečištěné nebezpečnými
látkami,
4 potravinové oleje (max. 20 l/
osoba/rok),
4 motorový olej a další provozní
kapaliny motorů v uzavřených těsnících nádobách (max. 10 l/osoba/
rok), sorbenty a tkaniny těmito kapalinami znečištěné,
4 olejové filtry (max. 10 ks/osoba/
rok),
4 prošlé léky a léčiva (max. 5 kg/
osoba/rok),
4 pneumatiky (max. 8 ks/osoba/
rok),
4 asfaltové směsi obsahující dehet
(max. 50 kg/osoba/rok).
2) Nebezpečný odpad není možné
přijímat od právnických osob.
PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ
VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU
1) Stacionární sběrné místo přijímá
následující velkoobjemový odpad:
4 sedací soupravy,
4 matrace, peřiny, polštáře,
4 nábytek,
4 linolea,
4 koberce,
4 sanitární keramiku (umyvadla,
vany, toalety),
4 lyže, jízdní kola, velká zrcadla a podobný odpad, který se ani
v množství 1 kusu nevejde do klasické popelnice,
4 staré oblečení a boty, které nelze
dále využít např. pro charitativní
účely.
2) Maximální množství velkoobjemového odpadu, které je možné
přijmout je 400 kg/osoba/rok.
STACIONÁRNÍ
SBĚRNÉ MÍSTO NEPŘIJÍMÁ:
4 velkoobjemový a nebezpečný
odpad pocházející z podnikatelské
činnosti. V případě pochybností
o přijetí rozhoduje obsluha,
4 střešní krytiny,
4 stavební suť, sádrokartony,
4 minerální a skelnou vatu,
4 odpad smíchaný s recyklovatelnými složkami (plast, papír, sklo).
Takový odpad je povinnost vytřídit.
4 betony, cihly a jiné inertní materiály,
4 radioaktivní látky,
4 rtuť a výrobky rtuť obsahující,
4 biologicky nebezpečný odpad,
4 uhynulá zvířata.
Pozn.: Tato pravidla se vztahují
na provoz stacionárního sběrného
místa a městys Komárov si vyhrazuje právo je měnit dle aktuální
situace.
Radim Šíma, místostarosta
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KNIHOVNA
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INFORMUJE
Z nových knih

Pro děti a mládež
›› Pospíšilová Zuzana: Nezralá,
Hruška, k tabuli!
Každý se nějak jmenuje, někdo
třeba i trochu legračně. Posmívat
se ale někomu pro jeho jméno je
hloupost, to ví každý prvňák. Linda Nezralá a Honzík Hruška mají
s posměchem svou zkušenost, ale
naštěstí si s ní umějí poradit. Víte,
kdo je tady ten jízlivý posměváček? Budete se divit.
- příběhy o dětech od 7 let ›› Weiner, Matthias: Velosauři –
Honba za pokladem
Dinosauři už tu byli. V daleké budoucnosti planetu Zemi ovládnou
VELOSAUŘI! Místo nohou mají
kolečka a je s nimi neskutečná zábava. Malé velosaury Boba, Edu
a Tinu spojuje nejen kamarádství,
ale i touha po dobrodružství. Když
jim vychytralý obchodník Konrád
nabídne ke koupi mapu pokladu,
neváhají ani na chvíli…
- humorné příběhy pro děti od 7
let, částečně bublinkový text ›› Bizzi Regina: Winx Club.
Okouzlená Flora
Temný les je v ohrožení a Flora
zjistila, že ho může zachránit pouze velká oběť. Naštěstí je v kouzelnické knihovně spousta knih se
starými zaříkadly, která by mohla pomoci. Podaří se Winx najít
to pravé? Zafunguje univerzální
kouzlo? Doba je těžká, ale láska
překoná kdejaké utrpení…
- dívčí fantasy příběhy od 8 let ›› Schmidt Rebecca: Ledové
království. Ledová příšera
Do Arendelle přišlo jaro. Královna
Elsa se rozhodne odložit na chvíli
své panovnické povinnosti a strávit den se sestrou Annou. Dívky
uspořádají závod na kolech, ale
v tom nejlepším je přeruší Kristoff
se Svenem. Ustaraně jim vyprávějí
o hrozivém monstru, které spatřili
při práci v zasněžených horách.
Výprava za příšerou může začít…
- moderní pohádka pro nejmenší,
velké písmo ›› Kožíšek Josef: Pohádka lesa
Krásné básničky a příběhy jsou
doprovázeny nádhernými ilustracemi Václava Karla.
- pro děti od 4 let i pro začínající
čtenáře ›› Favilli Elena: Příběhy
na dobrou noc pro malé rebelky
Sto krátkých příběhů vypráví ži-
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votní osudy stovky mimořádných
žen z minulosti i současnosti.
Umělkyně, sportovkyně, vědkyně,
političky a další velké osobnosti, které se nesmazatelně zapsaly
do historie, inspiruje malé i velké
čtenáře snít velké sny.
›› Příběhy na dobrou noc pro
malé rebelky 2
Další stovka životních příběhů
neobyčejných žen. Seznámíte se
s královnou Alžbětou I., módní
návrhářkou Coco Chanel nebo
s tenistkou Serenou Williams...
- biografické příběhy významných
žen, pro čtenáře od 6 do 99 let Romány ze současnosti
›› Keleová-Vasilková Táňa: Máma
Helga vždy toužila být dobrou
manželkou, mámou i babičkou.
Podařilo se jí to.
I když syn a dcera jsou již dospělí a mají své rodiny, stále touží
pomáhat. Nečeká za to přehnaný
vděk, ale nepočítala ani s chladem
a kritikou… Jak to zvládne?
- generační román pro ženy ›› Macháčová Adriana: Poslední polibek
Román je malou exkurzí do dramatické mnohotvárnosti vztahů
muže a ženy. Henrietu nesmírně
zranila manželova nevěra. Najednou je všechno jiné. Nemíní se ale
vzdát muže a k záchraně rodiny je
odhodlána udělat cokoliv.
- dva příběhy pro ženy ›› Viewegh Michal: Povídky
o nelásce
Autor se opět vydává do známého
hájemství příběhů „o manželství
a sexu“, ale jak je u něj v posledních dílech typické, pohled je to
trpký, sebeironický a občas černočerně vtipný. Spisovatelovo alterego přichází o manželku, peníze,
rodinné zázemí a v jednom případě dokonce i o psa, ale své ztrá-

ty sčítá s posmutnělým klidem.
Tvrdý střet s realitou zde má řadu
podob.
›› Jonasson Jonas: Stojednaletý
stařík, který se vrátil, aby zachránil svět
Přesně před rokem utekl stoletý
Alan Karisson z domova důchodců. Teď si se svým přítelem Juliem užívá života na Bali. Tedy až
do chvíle, než se Julius rozhodne
připravit Alanovi oslavu narozenin. Horkovzdušný balón, kterým
si chtějí vyrazit, totiž odletí bez pilota a oni se ocitnou na širém moři.
A když je zachrání severokorejská
loď pašující uran, je jasné, že několik významných politiků bude
mít znovu plné ruce práce.
- švédský humoristický román ›› Steel Danielle: Osamělý orel
Joe Allbright, výjimečný muž před
třicítkou, nadaný konstruktér a letec, a Kate Jamisonová, sedmnáctiletá dívka z lepší rodiny, která se
chystá studovat na Radcliffu, se
setkávají počátkem druhé světové války. Jejich osudy se propojí
a vzniká mezi nimi silné pouto. Joe
klade svoji práci na první místo,
jeho vášeň pro létání a s ním spojené otevření nových technických
obzorů je nepřekonatelná a on neustále uniká před manželstvím. Přesto se vždy pokorně a s láskou vrací
ke své milované Kate. Ta ale touží
po dětech a normální rodině. Přání
se jí skutečně splní, avšak bez Joea.
Spojení dvou nevšedních osobností
se tak zdá být nenávratně ztraceno.
- milostný román pro ženyThrillery, detektivní romány
›› Dán Dominik: Na podpatcích
Dominik Dán se téměř celý život
zabýval vyšetřováním vražd a jiných zločinů. Osobní kontakty
s vrahy, lupiči a únosci i jinou „vybranou společností“ mu umožnily
pochopit nepsané zákony podsvětí.
›› Preston Douglas a Child Lincoln: Relikvie
Americká expedice hledá v deštném pralese v Amazonii stopy již
zaniklého kmene Kothogů. Mezi
rituálními předměty ji především
zaujme figurka podivné bytosti
Mbwuna. Podle legend byl synem
ďábla, kterého kmeny využívaly
v boji s nepřáteli. Nálezy výpravy,
jejíž členové tragicky zahynuli,
byly uloženy v depozitáři muzea.
Po pěti letech mají být představeny veřejnosti na výstavě o přírodním náboženství. Ještě před vernisáží dochází k několika vraždám
a skupina vědců a policistů se
ve spolupráci s FBI snaží odhalit
bestiálního vraha.
Na thriller navazuje další díl RELIKVIÁŘ.

›› Jekeman Jo: Náš manžel
Tři různé ženy spojuje jediné –
stejný muž. Imogen opustil Phillip
kvůli mladší a hezčí ženě. Během
nepříjemného rozvodového řízení
se u ní najednou objeví a vyhrožuje, že ji připraví o syna, jestli
do konce měsíce nezmizí z jejich
domu. Vyděšená Imogen provede
něco šíleného. A pak jí nezbývá než
bojovat o život. Nečekané spojence najde v bývalé a budoucí ženě
svého manžela. Všechny se chtějí
pomstít.
Naučná literatura
›› Dvořák Otomar: Místa
zrychleného tepu
Zkušení cestovatelé a spisovatelé
Otomar Dvořák a Josef Pepson
Snětlivý dostáli v této knize předsevzetí odkrývat skrytou krásu
naší země. Ta je někdy málo viditelná proto, že se nachází ve stínu
památky věhlasnější, někdy ji musíme hledat pod zemí.
›› Kuncl Pavel: Dobrodružství
antických bohů
Bohatě ilustrovaná kniha pro děti
i dospělé vás zavede mezi antické bohy. Víte, kdo to byli Titáni?
A proč Diův otec Krónos pojídal své děti? Pletou se vám řečtí
a římští bohové? Toto všechno
a další zajímavosti najdete v této
knize.
›› Toušlová, Maršál, Poláček:
Malá toulavka
Navštivte dvacet tajemných míst
naší vlasti. Toulavá kamera pro děti.
Mapy
›› CHKO BRDY – 1 : 25 000
Březnice – Jince – Mýto – Příbram
– Rožmitál pod Třemšínem – Strašice
›› Brdy a Rokycansko – 1 : 50 000
Turistická mapa
›› Brdy, Příbramsko, Rokycansko – 1 : 40 000
Turistická mapa. Turistické a cykloturistické trasy, kilometráž turistických tras. Nově aktualizováno.

Informace:

Všechny knihy je možně pro vás
zarezervovat, nebudou-li momentálně k dispozici.

V červnu proběhne již tradiční
akce pro prvňáčky – Pasování
na čtenáře s vílou Zkoušelínou.
Během letních prázdnin (červenec – srpen) bude platit zkrácená letní výpůjční doba:
Pondělí: 12.00 – 16.30
Středa: 8.30 – 11.00 a 12.00 – 15.00
Pátek: 12.00 – 15.00

Na Vaši návštěvu se těší
knihovnice J. Prokopová
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Slavnostní předání
nové požární zbrojnice
Pokračování ze str. 1
Jako první vystoupil pan
starosta městyse Komárov Jaroslav Klekner, který se zmínil
také o těžkostech při realizaci
stavby. Pan Jindřich Pacák, Dis.
– zástupce velitele JSDHO Komárov pronesl krásný proslov
o historii Sboru obecních dobrovolných hasičů od jeho založení
v roce 1906 až po současnost.
Proto se redakce Komárováku
rozhodla citovat jej v plném znění,
i když si ho již řada z vás mohla
přečíst v Podbrdských novinách.
Slavnosti se zúčastnili další
významní hosté, Oldřich Lacina –
starosta Krajského sdružení hasičů
Středočeského kraje, plukovník
Ing. Martin Legner – z krajského
ředitelství HZS, Josef Štětka – starosta Okresního sdružení hasičů
Beroun, Ing. Antonín Maděra –
člen Výkonného výboru Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska,
JUDr. Robert Bezděk – radní Středočeského kraje.
JSDHO Komárov přijala rovněž zdravice a dary od zástupců
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spřátelených hasičských jednotek
ze Žebráku, Zdic, ti přivezli svým
kolegům do Komárova kromě jiného i sošky sv. Floriána, a také
Tlustice. Na závěr, jako překvapení, a jak se ukázalo do třetice všeho
dobrého, odhalil pro komárovské
hasiče sošku sv. Floriána i starosta
městyse společně s radním Středočeského kraje JUDr. Bezděkem.
Na zahájení slavnosti dorazil
sice nepozvaný, ale již dlouho očekávaný osvěžující déšť. Organizátory však nezaskočil a celou akci
přesunuli do garáží. Hasiči byli oblečeni nejenom ve svátečních uniformách, ale někteří se předvedli
i v plné zásahové výbavě.
Závěrem nám dovolte poděkovat za pohoštění, které bylo výborné a které svými vlastními silami
připravily manželky, partnerky,
maminky a dcery našich hasičů.
Těm také patří poděkování za podporu svých manželů, partnerů či
synů, kteří by bez nich své náročné
poslání spočívající v ochraně osob
a majetku nemohli vykonávat.
Redakce, foto: Jan Pech

www.ikomarov.cz

Stručná historie našeho sboru a výstavby požární zbrojnice
Proslov pana Jindřicha Pacáka, Dis - zástupce velitele JSDHO
Komárov na slavnostním předávání nové požární zbrojnice ze
dne 27. 4. 2019.

V

našem obvodě byl jako první založen hasičský sbor
Komárovských železáren v roce
1888. Ten zasahoval v širokém
okolí, proto se začalo o založení
hasičského sboru v obci Komárov
uvažovat až v roce 1905. V roce
1906 se otázka hasičského sboru
dostala na jednání obecního zastupitelstva a náš sbor byl založen.
Obec zakoupila nejnutnější
výstroj a výzbroj a 15. ledna 1907
začal sbor svoji činnost převzetím
stříkačky. Protože sbor neměl svoji zbrojnici, tehdejší starosta obce
dal k dispozici část své stodoly.
V pozdější době byla zbrojnice přestěhována do kůlny za radnicí, kde zůstala až do roku 1945
a v tomto roce byla zbojnice přestěhována do staré smaltovny.
V roce 1968 byl tento objekt,
ve kterém se nacházela naše klubovna a zbrojnice, při výjezdu
jednotky na čerpání studny v obci
Kleštěnice, zbourán.
V ruinách zůstalo velké množství dokumentace a jiného materiálu. Zbytek se ztratil nebo úplně
zničil nevhodným skladováním.
Důvodem zbourání byla výstavba
autoservisu Komunálních služeb
MNV Komárov.
Po této události bylo jednáno
s národním výborem o výstavbě nové požární zbrojnice. Rada
požadavku vyhověla a 15. srpna
1968 se začínají stavět garáže budoucího požárního domu.
Na této stavbě se podílela většina členů sboru pod vedením Jaroslava Hrabáka st.
Dne 16. června 1973 byl slavnostně otevřen k užívání požární
dům, kde naše jednotka fungovala úctyhodných 45 let, tedy až
do roku 2018.
V roce 1993 vychází novela
Zákona o Požární ochraně a naše
jednotka byla zařazena do kategorie JPO III.
V průběhu dalších let s narůstajícími nároky na práci JPO a především na naši jednotku - charakteru a rozšiřujícího se hasebního
obvodu v rámci ORP Hořovice,
vzniku CHKO Brdy a přihlédnutím ke každoročnímu nárůstu
počtu zásahů se otevírá otázka výstavby NOVÉ PZ.
V roce 2000 zasahovala jednot-
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ka celkem v 17 případech a v roce
2018 u 85 událostí.
Původní požární zbrojnice
z roku 1973 již nevyhovovala
požadavkům pro zajištění akceschopnosti zásahové jednotky.
Sociální a technické zázemí,
neodpovídalo počtu členům zásahové jednotky, chyběla umývárna
se sprchou a prádelnou pro základní hygienu hasičů po zásahu.
Množství TP a zásahové techniky se do omezených prostorů již
nevešlo, převážná část pomocné
techniky nebyla garážována. Tyto
skutečnosti převážně v zimním
období ohrožovaly akceschopnost
a výjezd jednotky ve stanoveném
časovém limitu.
Výstavba nové budovy požární zbrojnice započala v roce 2016
a 15. června 2018 byla oficiálně
předána do užívání. Již 20. 8.
2018 byl zajištěn plný výjezd techniky z nové požární zbrojnice.
V rámci samotného stěhování
na novou požární zbrojnici bylo
odpracováno našimi členy přes
300 hodin.
Budova nové požární zbrojnice
je dimenzována pro kategorii JPO
II, a to s přihlédnutím k nárokům
kladeným na naši jednotku a charakteru rozšiřujícího se hasebního
obvodu.
Dále je kladen důraz na hygienické požadavky, skladovací prostory, prostory pro údržbu osobní
výstroje a výzbroje a technických
prostředků PO. Nástupní prostory
jsou navrhovány bezpečně a vhodně i pro potřeby údržby zásahové
techniky.
Prostory svým technickým,
administrativním zázemím a plochou garáží odpovídají stanoveným cílům a výhledu rozvoje
v budoucích letech.
Mezi další kladné charakteristiky budovy patří:
Možnost zřízení nouzového
přežití obyvatelstva.
Zázemí pro zasedání bezpečnostní a povodňové komise obce
Komárov
Zázemí pro členy sboru dobrovolných hasičů ( SDH) Komárov
Prostory pro provádění výcviku a odborné přípravy členů
jednotek požární ochrany Komárovského okrsku (Komárov, Chaloupky, Hvozdec, Jivina, Olešná,
Zaječov).
Nová požární zbrojnice, vyhovuje uvedeným nárokům pro
potřeby JSDHO Komárov, občanů
Komárova a přispěje ke zkvalit-

nění akceschopnosti a požadavků
kladených na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva.
Naše jednotka kategorie JPO
III/2 - je předurčena pro zásahy
u dopravních nehod a zálohování
stanice HZS Hořovice.
Plánovaně zasahuje v hasebním
obvodu ORP Hořovice v objektu
Stáčiště pohonných hmot Terminal Oil, dále v jednotlivých částech
CHKO Brdy, a to i v Plzeňském
kraji. Jako místní jednotka působíme v obcích Újezd a Osek.
Výjezdová jednotka čítá 25
členů. Členská základna je stabilní
s dostatkem mladých členů i starších zkušených hasičů.
Členská základna SDH Komárov má celkem 96 členů z toho 27
dětí.

Poděkování:
Poděkování patří vedení obce
za obětavou práci a přízeň a to
NEJEN při realizaci výstavby PZ.
Rád bych také poděkoval všem
hasičům (členům), kteří se podílejí
na činnosti sboru a zásahové jednotky.
Jsem rád, že v dnešní uspěchané době se najdou lidé, kteří mají
chuť pomáhat, dobrovolně riskovat své životy, obětovat se pro druhé a to na úkor svých rodin.
Tato budova je důkazem, že
vedení obce si váží životů a zdraví svých občanů, protože HASIČI
jsou tu pro lidi, kteří nás potřebují
a bez potřebného zázemí a technického vybavení by nemohli kvalitně
fungovat a poskytovat své služby.
Vážím si vaší pomoci a práce,
není to o jednotlivcích, ale o kolektivu, kamarádech, proto Vám
děkuji a doufám, že tato budova
bude sloužit dalším generacím co
možná nejdéle.
Závěrem bych se rád rozloučil
jedním historickým motivačním
odkazem:
My hasiči jdeme pevně a vzorně
s naším občanstvem
– sloužíme všemu lidu – stojíme
věrně a jednotně ve službách
celé veřejnosti! Neb naše heslo
jest
„BLIŽNÍMU K OCHRANĚ
A VLASTI K OBRANĚ“
V upomínku pro členy budoucí, dle poznatků našich starých
a dobrých bratrů hasičů napsal
v Komárově léta páně 1938
Antonín Kůta – toho času velitel sboru

Šikovné ručičky

A

si nikdo nečekal, že žák naší
školy a člen kroužku plastikových modelářů komárovského pracoviště SVČ Domeček Hořovice vyhraje krajské kolo soutěže plastikových
modelářů. A stalo se! Vítěz se jmenuje Jan Hrách a chodí do 7. třídy ZŠ
T. G. Masaryka v Komárově.
Modelařině, jak sám říká, se věnuje od 4. třídy. Od této doby rovněž
navštěvuje komárovský kroužek Domečku Hořovice. Ke koníčku přišel
náhodou – přečetl si plakát a přišel
na nábor. Stavba plastikových modelů ho zaujala, a tak zůstal. S plachým
úsměvem říká: „Pracuji na modelech
hodně. Učím se, jak model čistě slepit, nabarvit i patinovat. Často pomáhám se stavbou svému mladšímu
bráškovi Tadeášovi, který na kroužek
chodí také.“ Honza na kroužku našel
řadu kamarádů, kteří plastikovému
modelářství propadli rovněž. Nejčastěji usedají u stolu spolu s Adamem Hubičkou, bratrem Tadeášem
a Ondrou Vackem. Nejraději tvoří
vojenské stroje v měřítku 1:35. Jeho
nejlepší model je podle něj Flakpanzer Gepard. Aby ne, to je totiž model,
se kterým zvítězil.
Soutěž krajského kola se konala
v Sedlčanech a zúčastnili se jí modeláři z Komárova, Zdic, Sedlčan,
Benešova a dalších míst Středočeského kraje. Na této soutěži bylo asi
100 modelů – z toho 50 vojenské
techniky a zbytek loďstva. Porota
vyhodnotila Honzovo dílo jako nejlepší v žákovské kategorii. Z prvního
místa má velkou radost a velmi dobrý pocit. Těší se na další soutěž, která
se koná 25. 5. v Dobříši, předtím si
možná 18. 5. odskočí na soutěž plastikových modelářů do plzeňského
střediska volného času Radovánek.
Honza vstoupil na cestu za svým
snem. V budoucnu by se někdy rád
zúčastnil celosvětové soutěže v plastikovém modelářství.
Eliška a Kamila Hnízdilovy
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ZŠ T. G. MASARYKA KOMÁROV
U příležitosti 90. výročí otevření nové
budovy základní školy v Komárově pořádá
Základní škola T. G. Masaryka Komárov
dne 21. června 2019 od 14.00 do 16.00 hod.
Den otevřených dveří a od 17.30 hod.
v Domě kultury žákovskou akademii.
V programu vystoupí žáci a vyučující
základní školy.

90

Vážení rodiče, dámy a pánové, přátelé,
těšíme se na setkání.

Dne 28. září 1929 byla slavnostně otevřena nová budova

D

ŠKOLY OBECNÉ A MĚŠŤANSKÉ V KOMÁROVĚ

evadesát let je v lidském věku
úctyhodné číslo. Jedná-li se
však o budovu, řeknou si mnozí,
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že máme přece starší, vzácnější,
s bohatou historií. Ano, ale budova
školní tvoří určitě jistou výjimku.

Její historií nejsou jen stavební
prvky, různá zařízení a vybavení
odpovídající dané době. Vytváří ji
lidé, kteří v ní žijí, působí, pracují,
vzdělávají i vzdělávají se, bez ohledu na počet roků.
Co nás vede po letech ke společným
posezením spolužáků,
fotografování u školní budovy,
či k jejím návštěvám? Je to jistě
vzpomínání na kus života stráveného v této budově. S kamarády,
spolužáky, ale i s kantory, vychovatelkami ve školní družině, s uklízečkami, školníkem, s kuchařkami
ve školní jídelně, vedoucími různých kroužků. Prostě se všemi, kteří oživují tuto budovu, a tak vlastně
tvoří její historii, vždy v určitém
časovém i společenském údobí.
A co mě vede již nyní ke vzpo-

mínání na chystané devadesátiny
naší školní budovy? Nejen její historie, jak ji zaznamenali kronikáři,
ale také lidé, kteří ji spoluvytvářeli. Snad právě proto, že to v určitém čase byli mí učitelé, později někteří i kolegové, kterých
jsem si vážila a oceňovala je jako
vzácné osobnosti. Bohužel jich
již hodně ukončilo svoji životní
pouť. A snad mě k tomuto vedlo
i písemné doporučení jednoho komárovského občana. „Pokud chce
někdo vzpomínat na dobu svého
mládí ve škole, tak nechť se podívá na fotografie a …“
A tak prosím. Podívejte se
na následující fotografie i Vy. Snad
si také zavzpomínáte. Děkuji!
Libuše Hošková
Foto: ze soukromých archivů
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Výroční zpráva Spolku rodičů a přátel
školy T.G. Masaryka Komárov, z. s.

C

ílem našeho Sdružení je zlepšení vazby mezi školou a rodiči. Činnost sdružení se řídí stanovami Sdružení a řídí ji členská schůze
jako nejvyšší orgán.
Hlavním cílem je pomoc škole
při organizaci akcí nebo organizování akcí, které by škola jinak
pořádat nemohla. Dalším cílem je
finanční a materiální pomoc, a v neposlední řadě pomoc škole svými
vlastními silami. Loňský školní rok
byl pro náš spolek prvním rokem
fungování.
Během loňského školního roku se
nám podařilo zorganizovat nové akce.
K těm největším patřila Zahradní
slavnost. Konala se 1. 6. 2018, tj.
přesně na Den dětí. Jak již název
vypovídá, uskutečnila se v zahradě
naší školy. Nechyběly zde prodejní
stánky, ve kterých žáci nabízeli své
vlastní výrobky i pochoutky svých
rodičů či prarodičů. Měli též připravený doprovodný program sestávající z hudebních a tanečních vystoupení. Pokud někdo dostal hlad nebo
žízeň, mohl se občerstvit ve stánku,
kde bylo k dispozici jídlo a pití
za symbolickou cenu. Děti se svých
úkolů zhostily na výbornou a všichni jsme si odpoledne báječně užili.
Druhou akcí byl Vánoční jarmark. Ten se konal 20. 12. 2018,
tedy před vánočními prázdninami.
Žáci opět prodávali ve stáncích
své výrobky, tentokrát s vánoční či
zimní tématikou. K mání byla výtvarná dílnička, kde si děti mohly
vyzkoušet svoji zručnost a vyrobit
dárečky pro radost. Žáci 2. stupně
nám připravili kulturní vystoupení
v podobě hry na kytaru a zpívání koled. Myslím, že nám všem navodili
krásnou vánoční atmosféru.
Tímto bychom chtěli poděkovat
zaměstnancům školy, tj. paní ředitelce, učitelkám i družinářkám a panu
školníkovi za jejich obrovskou pomoc a podporu. Vybrané peníze byly
použity na sladké odměny pro žáky
1. i 2. stupně za sběr papíru a bylin,
turnaje ve vybíjené, volejbalu, fot-
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balu a florbalu. Peněžní prostředky
jsme použili též na odměny pro vítěze v drakiádě a na Dni jazyků.
V tomto školním roce máme
opět naplánovánu zahradní slavnost,
která se bude konat 31. 5. 2019. Věříme, že se všichni už moc těšíte.
Závěrem bychom Vám všem
chtěli moc poděkovat a doufáme, že
našemu spolku zůstanete nakloněni
i v následujících letech, protože bez
Vaší finanční podpory a pomoci by
nebylo možné fungovat a pořádat
další akce pro děti.
Pavla Hejnalová
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Do lesa s lesníkem

V

e středu 24. 4. jsme s dětmi
ze 3., 4. a 5. ročníků vyrazili do Brd na velmi pěknou akci
„Do lesa s lesníkem“. Na šesti stanovištích se děti dozvěděly mnoho
nového o práci lesníků a myslivců.
Spoustu dovedností si také prakticky
vyzkoušely – např. techniku měření
stromů, sázení dubů, práci s koněm

při přemísťování klád, značení stromů k těžbě. Celá akce byla zahájena
i ukončena troubením myslivců. Děti
si kromě zážitků vezly domů vlastnoručně složený domeček z kartónu
a na cestu ještě dostaly sladkou odměnu v podobě koláče.
I. Hošková, V. Sojková
Foto: Archiv ZŠ T. G. Komárov

Jaro v mateřské škole
J
arní měsíce v mateřské škole
provázelo několik akcí.
V úterý 4. dubna navštívily
děti, které půjdou v září do školy,
ZŠ TGM Komárov. Měly možnost
seznámit se s prostorami školy
a spoluúčastnit se vyučovací hodiny
v 1. třídě pod vedením paní učitelky
Zamboryové. V pátek 4. dubna se
opět předškolní děti zúčastnily přednášky městské hořovické policie.
Na závěr měsíce dubna k nám
zavítalo Divadlo Letadlo se svým
představením Průzkumníci v Austrálii. Veselá hudební pohádka vzala děti na průzkumnickou výpravu, kde lehkou a vtipnou formou
poznávaly australská zvířátka.
Dále jsme se vypravili na letiště
do Tlustice na akci „Den bezpečí“.
Zde děti měly možnost uvidět požární techniku, ale i policejní akci
na dopadení zloděje.
V pátek 29. dubna probíhal
ve školce „Čarodějnický den“. Děti
přišly v čarodějnických maskách
a opékaly si vuřty na školní zahradě.
Jen co jsme vuřty dopekli, začalo
po dlouhém čase pršet.
V pátek 3. května uspořádali

komárovští hasiči na hřišti FK Komárov pro děti ukázku hasičského
zásahu. Děti si prohlédly hasičské
auto a zkoušely i stříkat ze stříkačky. Škoda, že nás ze hřiště vyhnal
déšť.
V úterý 7. května proběhlo přijímací řízení (zápis) dětí do mateřské
školy pro školní rok 2019/2020. Rodiče i děti si měli možnost prohlédnout prostory školky. K přijímacímu
řízení se dostavilo 35 dětí, přijato
může být pouze 20 dětí. Kapacita
mateřské školy bude naplněna.
Na závěr školního roku připravují paní učitelky oslavy Dne dětí,
naučnou vycházku do přírody se
soutěžemi a závěrečnou besídku pro
děti, které odchází do základní školy, spojenou s „Pasováním na školáky“.
Koncem května pojedeme s dětmi na celodenní výlet do zábavního
parku Mirakulum. Celodenní výlet
s atrakcemi je spojený i s jízdou
dětským vláčkem a obědem přímo
v parku. V červnu pak ještě předškolní děti navštíví Planetárium.
Jana Popelková, MŠ Komárov
Foto: Archiv MŠ Komárov

Karlovarští Ozzáci ve škole

D

ne 16. 4. 2019 naši školu
opět navštívili hudebníci
z Karlových Varů, Ozzáci. Jejich
vystoupení s názvem ,,Vývoj moderní hudby“ bylo určeno žákům
prvního i druhého stupně. Tentokrát se umělci zaměřili na vývoj
popu, blues, reggae, ska a hiphopu. V průběhu vystoupení za-

Exkurze do Prahy se líbila

D

ne 13. 5. jsme se v 7:15 sešli
na autobusové zastávce v Komárově. Autobus nás odvezl na vlakové nádraží, kde jsme nastoupili
do vlaku, kterým jsme dojeli až
do Prahy. Po náročném schodišti,
po kterém nás všechny bolely nohy,
jsme se konečně dostali na Pražský
hrad. Prošli jsme si Zlatou uličku
a další tajemná zákoutí. Nejvíce se
nám líbila mučírna. Pod obloukem

V

mostu už na nás čekala lodička.
Každý z nás byl obdarován limonádou a nanukem či perníkem. Po celou plavbu nám námořník u kormidla povídal o historii Prahy. Celou
exkurzi jsme zakončili v Palladiu,
kde si každý koupil ještě něco
na zub.
Myslím, že každému se exkurze
líbila.
Kamila Hnízdilová, 8.B

Plavecký kurz školáků

úterý 16. 4. ukončil 2. a 3.
ročník naší školy plavecký výcvik. Celých 10 lekcí děti
pilně trénovaly a nacvičovaly
různé plavecké styly a skoky
do vody. Na konci každé lekce
nechyběla ani oblíbená čtvrthodinka volné zábavy. Všichni
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zněla kromě poutavého výkladu,
videoklipů i autentická ukázka
několika písní (hra na kytaru doprovázená zpěvem, beatbox).
Žákům se vystoupení líbilo
a myslím si, že jim pomohlo lépe
se zorientovat v těchto hudebních
žánrech.
Mgr. Eva Pelánová

účastníci kurzu se v plavání
zdokonalili, ti, co neuměli plavat, zvládli svá první tempa.
Za svou snahu a píli dostali
na konci kurzu všichni plavci
MOKRÉ VYSVĚDČENÍ.
Mgr. M. Barchánková
Mgr. E. Štochlová

www.ikomarov.cz

Foto: Tomáš Richter

Foto: Tomáš Richter

Foto: Tomáš Richter

Komárovské muzeum můžete navštívit každou sobotu

L

etos jsme naše muzeum otevřeli netradičně 20. dubna. Pro naše čtenáře tu máme několik fotografií ze křtu netrpělivě očekávané knihy UDÁLOSTI KOMÁROVSKÉ od pana Ondřeje Holmana a paní Libuše Hoškové a z vernisáže ke 100. výročí sokolského loutkového divadla v Komárově. Výstavu loutek
pro naše návštěvníky organizačně zajistila paní Libuše Moutelíková, která společně se starostou T.J. Sokol Komárov Bohuslavem Ernestem vernisáž zahájila.

Foto: Olga Kleknerová

Foto: Olga Kleknerová
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Foto: T. Richter

Foto: T. Richter

Sokolovna opět zářila radostí (mládím)

L

etos tomu bude již 95 let, co
místní sokolové v Komárově
slavnostně otevřeli nově postavenou
sokolovnu. V roce 1924 byla také
uspořádána tělocvičná akademie.
Je potěšující, že budova svému účelu slouží dodnes. A že tomu bude
i v budoucnu, nám dokázali naši
nejmenší cvičenci na tělocvičné
akademii 22. března 2019. Překoná-

Foto: T. Richter

vání překážek zvládali stejně dobře
jako ve svých cvičebních hodinách
rodičů a dětí.
V pódiové skladbě The greatest
show s prvky gymnastické a taneční
akrobacie vystoupily dívky ve věku
10-15 let. Se svou choreografií
budou obhajovat loňské vítězství
ve Středočeském tanečním poháru.
Věkové období mladšího žactva se

často nazývá „zlatým věkem motoriky“. Komárovští žáci a žákyně si
vybrali moderní tělocvičné nářadí –
sadu RinoSet. Gymnastiku v mnoha
podobách nám představily mladší
a starší gymnastky. “Runaway“ je
název tentokrát tanečního vystoupení aerobiček a jednoho chlapce.
„Cvičíme, protože nás to baví!“
je motto mladších a starších žáků.
Ve své ukázce chtěli dokázat, že
gymnastická průprava se prolíná
do parkouru. Taneční pohybovou
skladbu s názvem Million dreams
předvedly mladší žákyně ve věku
8-11 let. S touto skladbou se také
zúčastní tanečního poháru. Cvičení
předškolních dětí bylo na písničky Dády Patrasové o žížale Julii.
Ke cvičení děti využily vodní nudle
a dlouhou gumu. Skoky z trampolíny patří tradičně k oblíbeným disciplínám žactva. Po sérii přímých skoků následovaly skoky převratové.
Závěr naší akademie tentokrát
patřil něžnému pohlaví. Nejprve
diváci viděli gymnastickou přípravku, pak mladší a starší žákyně před-

vedly základní akrobatické řady až
po ty nejobtížnější. Poděkování patří nejen všem cvičencům, ale i jejich
cvičitelům.
-jt-

Foto: T. Richter

Župní přebor v Zálesáckém závodu zdatnosti
A
ni nepříznivé počasí neodradilo 22člennou skupinu
komárovských sokolů vypravit
se v sobotu 27. dubna 2019 k vrchu Písek u Jinec a poměřit si
své síly s ostatními tělocvičnými
jednotami župy Jungmannovy.
Na několikakilometrovém okruhu
závodníci šplhali na laně, překonávali různé překážky, poznávali
rostliny a živočichy, prokazovali
své znalosti z první pomoci, topografie, vázání uzlů apod. Jenom
rozdělávání ohně letos chybělo
z důvodu velkého sucha.
A jak si vedli naši „zálesáci“?
V kategorii mladších žáků zvítězila hlídka Honza Šlapák – Vojta
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Houra – Edík Vedlich. Na třetím
Trasu si proběhli i přítomní rodimístě skončil Matouš Kavalír
če. Všem zúčastněným děkujeme
s Jakubem Herzogem. V kategorii
za vzornou reprezentaci naší jedstaršího žactva vyhrála
hlídka Anička Lukavská – Anička Kašparová – Johanka Laubrová
a druhá byla hlídka Nela
Ungrová, Majda Lukavská a Adam Rataj. Obě
tyto hlídky postupují
na přebor ČOS, který se
letos uskuteční v Proseči pod Ještědem. Třetí
zlato pro Komárov vybojovala dorostenecká
hlídka ve složení Jakub
Foto: archiv Sokola Komárov
Šlapák a Marek Zeman.

noty a postupujícím hlídkám držíme palce na přeboru ČOS.
-jt-

www.ikomarov.cz

Soutěž „O princeznu/prince
junior aerobiku“ v Komárově

I

v letošním roce uspořádal v sobotu 6. dubna oddíl aerobiku T.J.
Sokola Komárov pod záštitou župy
Jungmannovy již 16. ročník soutěže
„O princeznu/prince junior aerobiku“.
V celkem osmi kategoriích soutěžilo
50 závodníků ze sokolských jednot:
Dobříš, Jince, Komárov, Libčice nad
Vltavou a Milín. Opět se zúčastnilo
i několik závodnic z Domečku Osek.
Soutěžící byli rozděleni do kategorií, ve kterých postupně cvičili podle
cvičitelek. Techniku cvičení, výraz
a schopnost zachycení předvedeného
a u starších děvčat také sílu a flexibilitu hodnotila tříčlenná porota. Před
vyhlášením výsledků proběhla ještě
nesoutěžní ukázka pódiových vystoupení jednotlivých oddílů.
A jak si vedli naši soutěžící ze
Sokola Komárov?
V nejmladší kategorii zvítězila
Nela Solarová, druhá byla Natálie
Gerlová (Domeček Osek). V II. kategorii (2010-2011) zvítězila Karolína Kasíková a 2. místo obsadila
Valentýna Pechačová; v III. kategorii
(2009) patří 1. místo Nikole Šlapákové, 2. místo Lucii Šimkové; v IV.
kategorii (2008) získala 1. místo Julie
Kramáriková, 2. místo Sofie Šímová,
3. místo Elenka Matějková; v V. kategorii (2007) obhájila 1. místo Nela
Ungrová, 2. místo obsadila Majda
Lukavská, 3. místo Anetka Šmídová.
VI. kategorie (2005–2006): 1. místo
Anička Lukavská, 2. místo Anička
Kašparová, které si opět oproti loňsku svá umístění prohodily. V poslední kategorii (2004–2003) zvítězila Jessica Parkosová.
Na závěr dovolte, abych poděkovala všem cvičitelkám, dalším činovníkům jednoty a rodičům za pomoc
při organizaci soutěže.
Za T.J. Sokol Komárov
Kateřina Lukavská

Foto: archiv Sokola Komárov

Sokolská kapka krve

V

sobotu 27. dubna 2019
převzaly členky Sokola Komárov (dárkyně krve) z rukou
starostky ČOS Hany Moučkové
čestné uznání a lékárničku pro
komárovskou tělocvičnou jednotu za první místo v soutěži
Sokolská kapka krve. Celkem 28
komárovských sokolů mělo totiž
za rok 2018 na kontě 79 odběrů.
-jt-

›› Zásluhou archeologa a etnologa Bc. et Bc. Michala
Doležela ze Sokola Brno I má
Sokol Komárov zrestaurovaný
prapor mládeže z roku 1935.
Foto: archiv Sokola Komárov

3x foto: archiv Sokola Komárov

Župní přebor žákyň ve volejbale
P
ořadatel: T. J. Sokol Komárov
– oddíl volejbalu. Sponzoři:
EFES spol. s r.o., Městys Komárov,
župní odbor sportu. Místo: Komárov
– sokolovna (2 tělocvičny). Termín:
sobota 4. 5. 2019. Počet zúčastněných sokolských družstev: 3. Účastníci: 8 družstev (otevřený turnaj).
Skupina A (župní přebor): 1. Sokol Komárov A, 2. Sokol Dobřichovice, 3. VK Rokycany A, 4. Sokol
Komárov B. Skupina B: 1. Tatran
Střešovice, 2. Spartak Hořovice, 3.
Plzeň Letná, 4. VK Rokycany B

www.ikomarov.cz

Ve skupinách se hrálo na 2 hrané sety
od stavu 5:5, 2:0 - vítěz 3 body, poražený 0 bodů, 1:1 - vítěz na míče - 2
body, poražený - 1 bod, 1:1 - shodné
míče - oba 2 body. Semifinále a finále se hrálo na 2 vítězné sety, třetí set
do 15 bodů, vítězství ve všech setech
o 2 body. Všechna utkání odřídili
rozhodčí Štefan Borovský a Pavel
Stolz. Celkem se odehrálo 20 utkání
ve 2 tělocvičnách.
Konečné umístění družstev: 1.
Tatran Střešovice, 2. Spartak Hořovice, 3. Sokol Komárov A, 4. VK

Rokycany A, 5. Sokol Komárov B,
6. Sokol Dobřichovice, 7. VK Rokycany B, 8. Plzeň Letná
Umístění v župním přeboru žákyň: 1. Sokol Komárov A, 2. Sokol
Komárov B, 3. Sokol Dobřichovice
Všechna družstva obdržela věcné ceny a první družstvo a župní
přeborník pohár. Celý turnaj 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 Sokola Komárov
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Foto: archiv Sokola Komárov

Foto: archiv Sokola Komárov

Komárovští sokolové přivezli z Příbrami 15 medailí

V

sobotu 11. května 2019 se
konal v Příbrami župní přebor ve sportovní všestrannosti,
který zahrnuje soutěž ve sportovní
gymnastice, šplhu, atletice a plavání. Sokol Komárov reprezentovalo
27 závodníků, kteří se vrátili s 15
medailemi. Zuzanka Veigentová získala bronz ve šplhu, Julinka
Kramáriková stříbro ve sportovní
gymnastice a po započtení výsledků z lednového přeboru v plavání
se stala přebornicí župy ve své kategorii ve všestrannosti. Kristýnka
Trnková byla první v atletice a třetí
ve sportovní gymnastice. Amálka
Jílková svými výkony v atletice doplnila bronzem kategorii mladších
žákyň.
Ve starším žactvu získala bronzovou medaili Nela Ungrová
ve sportovní všestrannosti. Dva zlaté kovy si z přeboru odvezla Anička
Kašparová ze šplhu a všestrannosti.
Dva bronzové pak Anička Lukav-

ská ze sportovní gymnastiky a všestrannosti. Atletiku ovládla Jana
Březovská, Johanka Laubrová obsadila v atletické části třetí místo.
Hochům se dařilo v atletice.

Předchozí sérii medailí obohatil
Edík Vedlich stříbrem a dorostenec
Tomáš Veselý se radoval z bronzové
medaile.
Všem děkujeme za účast a po-

stupujícím na přebor ČOS držíme
palce! Těch dalších osm „bramborových medailí“ jsou nadějí do budoucna.
			
-jt-

Aerobic team
v Praze

„R

unaway“ je název tentokrát tanečního vystoupení aerobiček. Děvčata a nejen ona,
neboť s týmem vystupuje stále i jeden chlapec, nám vyrostla a aerobik už jim byl příliš těsný. Autorka
skladby Andrea Cafourková proto
zvolila moderní styl, který děvčata přijala s nadšením. Po premiéře
na tělocvičné akademii v Komárově vystoupila v sobotu 23. března
v Praze v Tyršově domě na Přehlídce pódiových skladeb.
-jt-

Foto: archiv Sokola Komárov

Foto: archiv Sokola Komárov

Foto: archiv Sokola Komárov

Místní gymnastické závody Sokola Komárov 2019

V

úterý 16. dubna se přeborníky jednoty ve sportovní gymnastice a šplhu stali
ve svých kategoriích: Eduard Vedlich (ml. žáci
I), Vojtěch Houra (ml. žáci II) a Tadeáš Hejnal
(st. žáci).
V úterý 23. dubna se uskutečnila další část
gymnastických závodů, a to v kategoriích
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mladší žákyně I. a II. Přebornicemi jednoty se
staly Valentýna Pechačová (ml. žákyně I) a Julie Kramáriková (ml. žákyně II).
V pátek 26. dubna proběhla v komárovské
sokolovně třetí část místních gymnastických
závodů, a to v kategoriích předškoláci, starší
žákyně III. a IV. Výsledky byly velmi vyrov-

nané a přebornicemi se staly Adéla Fišerová
(předškolní děti), Nela Ungrová (st. žákyně III)
a Denisa Sluková (st. žákyně IV).
Všem medailistům moc gratulujeme a držíme jim palce, aby byli stejně úspěšní na župním
přeboru v Příbrami.
-jt-

www.ikomarov.cz

Foto: archiv Sokola Komárov

Foto: archiv Sokola Komárov

›› Sokol Komárov A

P

›› Sokol Komárov B

Župní přebor žen ve volejbale

ořadatel: T. J. Sokol Komárov
– oddíl volejbalu. Sponzoři:
Městys Komárov, župní odbor sportu. Místo: Komárov – sokolovna (2
tělocvičny). Termín: sobota 13. 4.
2019. Počet zúčastněných sokolských družstev: 4. Účastníci: 7 družstev (otevřený turnaj).
Skupina A (župní přebor): 1. Sokol Dobřichovice, 2. Sokol Komárov A, 3. Sokol Komárov B, 4. Sokol Králův Dvůr

Skupina B: 5. Košutka Plzeň, 6.
Spartak Hořovice, 7. Křepelky Plzeň
Ve skupinách se hrálo na 2 hrané
sety, 2:0 - vítěz 3 body, poražený 0,
1:1 - vítěz na míče - 2 body, poražený - 1 bod, 1:1 - shodné míče - oba
2 body. Eliminace a finále se hrály na 2 vítězné sety, třetí set do 15
bodů, vítězství v setech o 2 body.
Vítěz skupiny A postupuje přímo
do finále. Všechna utkání odřídili

rozhodčí Štefan Borovský a Pavel
Stolz. Celkem se odehrálo 15 utkání
ve 2 tělocvičnách.
Konečné umístění družstev: 1. Sokol Komárov A, 2. Košutka Plzeň,
3. Sokol Dobřichovice, 4. Sokol
Komárov B, 5. Spartak Hořovice,
6. Křepelky Plzeň, 7. Sokol Králův
Dvůr
Župním přeborníkem žen ve volejbale župy Jungmannovy se stalo
domácí družstvo Sokol Komárov

A, na 2. místě Sokol Komárov B,
na 3. místě Sokol Dobřichovice
a na 4. místě Sokol Králův Dvůr.
Prvá tři družstva obdržela věcné
ceny a župní přeborník pohár. Celý
turnaj řídil Bogan Ernest a Jaroslav
Kocourek. Po celou dobu turnaje
byl v provozu bufet s občerstvením, který zajišťovali manželé Vaníčkovi.
Zdeněk Laštovička, T. J. Sokol
Komárov - oddíl volejbalu

Ohlédnutí za 45. ročníkem „Pešíkova pochodu“

V

e středu 8. května uspořádal
turistický oddíl T.J. SOKOL
Komárov již 45. ročník „Pešíkova
pochodu“.
Příznivci „Pešíkova pochodu“
vyráželi do svěží zelené jarní přírody zbarvené bíle kvetoucími hlohy,
žlutými řepkovými poli a fialově
rozkvetlými šeříky. Díky přeprškám
z předcházejících dnů byla příroda
„umytá“. A počasí? – po celou dobu
organizátorům přálo – ranní modrá
obloha, ale poměrně chladno, odpoledne polojasno, teploty kolem 18 °C.
Vítr byl čerstvý, pěším moc nevadil,
ale cyklistům ztěžoval jízdu.
Celkem se na start dostavilo 681
účastníků ve věkovém rozmezí od 6
týdnů (dvojčátka Eliška a Michálek
Šímovi z Komárova byli samozřejmě
v kočárku) až po 81letého zdatného
turistu Emila Málka z Podluh, který
si prošel trasu 13 km. Na pěší trasy
13-18-24-28 km vyrazilo 530 pochodníků a s některými z nich ještě 49
pejsků. Cyklistů, pro které bylo připraveno šest tras, bylo 151. O zdárné
zajištění akce se staralo 23 pořadatelů.
Nejvíce účastníků bylo tradičně
z „domácího“ Komárova (208), následovaly Hořovice (120), Osek (28),
Zaječov (25), Praha (21) a dalších

www.ikomarov.cz

bližších i vzdálenějších míst – z Kadaně, Klášterce nad Ohří, Karlových
Varů, Mladé Boleslavi, Rynholce…
Nejvzdálenějším účastníkem, tak jako
v loňském ročníku, byl pan Vladimír
Pešík z Jablonce nad Nisou, který
absolvoval pěší třináctikilometrovou
trasu.
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 a „Komárovských
železáren“, ale také zajímavosti o Komárovu a místech, kterými se procházelo nebo projíždělo na cyklotrasách.
V letošním ročníku došlo ke změnám na pěších trasách. Všechny trasy
směrovaly přes Chlum na K1 „Čihadla“ u Hvozdce, kde došlo k rozdělení
směrů - nejkratší trasa, kterou šlo 379
účastníků, směrovala do Mrtníka,
ostatní tři na následující kontrolu K2
na Jedové hoře. Další kontrola byla
v Zaječové – 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

Foto: Olga Kleknerová

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
„Poznáš, co je na fotografii?“. Většina
z pochodníků si na vrcholu hory opekla nějakou uzeninu.
Cyklotrasy zavedly účastníky tentokráte západně od Komárova. Nejdelší trasa, kterou jelo 8 cyklistů, byla
něco přes sto kilometrů. Nejvzdálenější cíle na delších trasách byly zámek
Kozel nebo Kokotské rybníky. Nejvíce cyklistů (64) jelo tradičně nejkratší
trasu (38 km), která se stáčela zpět
ke Komárovu ve Strašicích.

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
– reflexní bezpečnostní pásku, letáčky,
omalovánky a náplasti na odřeniny.
Pešíkův pochod není pro pořadatele jen „samotný“ pochod, ale předchází mu pečlivá příprava, na které stráví
desítky hodin. Na pěší trasy, které byly
letos pozměněny, se musely připravit
nové mapy. Pro sběratele razítek byla
připravena tři nová z kontrol K1 (Čihadla), K2 (Dědova hora) a K3 (Svatá
Dobrotivá). O vyznačení tras se posta-
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Pověst	
  o	
  Pešíkovi	
  vychází	
  ze	
  skutečných	
  událostí,
ral Honza Jelen. V některých částech měli účastníci problémy, ty pořadatelé pro
příští ročník znovu projdou, značení doplní a opraví. 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, kterou pravidelně
připravuje Míra Suttr.
Z rekordní účastí v historii Pešíkova pochodu (o 46 účastníků!) byli pořadatelé překvapeni! Počasí bylo pro pochodníky sice ideální, cyklistům dost foukalo,
ale už předem se vědělo, že někteří stálí účastníci se nezúčastní. Na startu bylo ale
hodně nových „tváří“ a na den pochodu se počasí „umoudřilo“!
Povzbuzením pro pořádání dalších ročníků jsou kladné ohlasy při návratu
z tras a přísliby, že příští rok opět dorazí!!

A porovnání s některými předchozími roky?

z IKoPsal	
   se	
   rok	
   1158	
  
a	
  účast
český	
   kníže	
  
I.	
   se	
   se	
   s
Celková
pěší Vladislav	
  
cyklo
márova
279
účastníkůF+riedricha	
  
7 psů
německého	
  
císaře	
  
I.	
  Barbarossy	
  
rok 1998
211
68
152 proti	
  o
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

+ 14 pořadatelů
400 + 4 + 13
351 + 3 + 14
229 + 11 + 17
485 + 9 + 15
202 + 7 + 17
469 + 19 + 15
515 + 12 + 16
296 + 9 + 16
443 + 17 + 14
604 + 26 + 17
567 + 21 + 24
550 + 15 + 22
551 + 31 + 20
632 + 36 + 22
634 + 36 + 24
635 + 29 + 18
681 + 49 + 23

242
192
184
333
154
303
303
146
252
387
359
323
362
409
498
449
530

162
162
56
161
55
185
224
159
191
217
208
227
189
223
136
186
151

170
121
87
176
84
163
148
107
158
199
223
185
170
190
212
206
208

V	
  jeho	
  vojsku	
  byl	
  i	
  vladyka	
  Diva	
  se	
  svým	
  zbrojno
dostal	
   se	
   do	
   zajetí,	
   kde	
   byl	
   přikován	
   ke	
   svému	
   zb
nohy	
  a	
  Pešík	
  stejným	
  způsobem	
  na	
  noze	
  pravé.	
  T
z	
  vězení	
  oknem,	
  odřízl	
  si	
  zbrojnoš	
  Pešík	
  dobrovol

Útěk	
  šlechtice	
  se	
  podařil.	
  Když	
  se	
  velitel	
  nepřátel
hrdinský	
   a	
   šlechetný.	
   Proto	
   přikázal,	
   aby	
   byl	
   Pe
milost	
  a	
  byl	
  propuštěn	
  na	
  svobodu.	
  	
  
Již letos si můžete položit otázku: „Co budu dělat 8. května v roce 2020?“ –

Bitva	
  
u	
  M
ilána	
  
měla	
  sep46.
ro	
  ročníku
český	
  
národ	
  
a	
  hlavně	
  
pro
Odpověď
může
znít: Zúčastním
„Pešíkova
pochodu“!
Takže:
všechny příznivce turistiky – pěší i cyklo zveme již tímto na 46. ročník „PP“!
pomoc	
  
korunován	
  
na	
   českého	
   krále	
   Vladislav
S pozdravem
„Zdrávi došli a dojeli!“
Olga Kleknerová, Odbor turistiky – T.J. SOKOL Komárov
šlechtického	
  stavu.	
  	
  

Foto: Olga Kleknerová

PODĚKOVÁNÍ

Foto: Olga Kleknerová

Pešíkova
cesta 2019
B

ylo krásné slunné odpoledne
dne 19. 5. 2019, kdy jsme se
vrátili o 861 let časem nazpět, abychom vzdali hold jednomu z dávných hrdinů, který se zapsal nezapomenutelným písmem do historie
Komárova. Vrátili jsme se do doby,
kdy zbrojnoš Pešík se svým pánem
podstoupil dobrodružnou cestu
za slávou a bohatstvím, během níž
o mnohé přišel, ale po níž mnohé
získal.
Pověst o Pešíkovi vychází ze
skutečných událostí, které se tenkrát odehrály takto:
Psal se rok 1158 a český kníže
Vladislav II. se se svým vojskem
zúčastnil bojů v severní Itálii
na straně německého císaře Fridricha I. Barbarossy proti odbojným
severoitalským městům.
V jeho vojsku byl i vladyka
Diva se svým zbrojnošem Pešíkem. Diva byl v boji u Milána těžce raněn a dostal se do zajetí, kde
byl přikován ke svému zbrojnoši
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Chtěla bych
srdečně poděkovat
neznámým
Pešíkovi	
  
se	
   tímto
podařilo	
  
dostat	
  
zpět	
  manželům,
domů	
  kteřía	
  seDiva	
  
o mě duchapřítomně postarali po mém úrazu na kole v lese za obcí Těně.
Nic životně vážného se mi nestalo, strupy mizí, zub mi spraví a brýle mi opkomárovské	
  panství	
  a	
  přimluvil	
  se	
  u	
  krále	
  Vladis
tik předepíše nové. Akci Pešíkův pochod mám velmi ráda a teď o to raději,
že na ni potkávám dobré lidi. Ještě jednou Vám velmi děkuji.
přitom	
  Pešík	
  dostal,	
  měl	
  jeho	
  potomkům	
  připom
Přeji všem jenom to dobré!
S přátelským
			
Ladislavas	
  
Tahovská
od	
   krve,	
  
je	
   pozdravem
stříbrná	
  
noha	
   v	
  brnění	
  
ostruhou.
v	
  Kcelý
omárově	
  
téměř	
  450	
  let.	
  
A	
  tento	
  znak	
  v	
  poupra
nad
rod Pešíků, který sídlil v Kozbrojnoše Pešíka unikl Diva z měs-

Pešíkovi za nohu. Vladyka
kotníkem levé nohy a Pešík stejným způsobem na noze pravé. Tak
čekali na popravu. Aby umožnil
svému pánu útěk z vězení oknem,
odřízl si zbrojnoš Pešík dobrovolně svoji pravou nohu v koleně.
Útěk šlechtice se podařil. Když
se velitel nepřátelského vojska dozvěděl o tomto činu, považoval ho
za hrdinský a šlechetný. Proto přikázal, aby byl Pešík pečlivě ošetřován. Po uzdravení mu byla dána
milost a byl propuštěn na svobodu.
Bitva u Milána měla pro český
národ a hlavně pro Přemyslovce
velký význam. Kníže Vladislav II.
byl za pomoc korunován na českého krále Vladislava I. a ten pak
povýšil nejudatnější bojovníky
do šlechtického stavu.
Pešíkovi se podařilo dostat zpět
domů a Diva ho za jeho obětavost
odměnil tím, že mu daroval komárovské panství a přimluvil se
u krále Vladislava I. o jeho povýšení do rytířského stavu. Erb, jenž
přitom Pešík dostal, měl jeho potomkům připomínat statečný čin
zakladatele rodu. Ve štítě, rudém
od krve, je stříbrná noha v brnění
s ostruhou. Tento znak používal

márově téměř 450 let. A tento znak
v poupravené podobě používáme
dodnes.

Nyní se píše rok 2019 a my jsme
se vydali ve stopách Divy a Pešíka
a zkusili jsme si na vlastní kůži
projít strastiplnou cestu do Itálie
a zpátky domů. Před začátkem výpravy jsme se procvičili ve střelbě
prakem a kuší na divou zvěř. Následně jsme se snažili ostřelovat
hradby města Milána a probít se až
k jeho bráně, avšak po nezdařelém
útoku jsme byli připoutáni za nohy
a museli tak absolvovat dlouhý kus
cesty do vězení. Po obětavém činu

	
  

ta průchodem přes pět bran. Pešík
samotný musel odkulhat zpátky
domů po jedné noze a sotva se přitom ubránil s lukem v ruce dotírající smečce vlků.
Pešíkova cesta byla náročná,
ale všech 126 účastníků ji ve zdraví přežilo. Rozdali se ceny pro
první z každé z deseti disciplín
a pak medaile a sladké odměny
pro první tři v celkovém hodnocení. Skončil tak první ročník rodinného dne plného soutěží. Příští rok
si vybereme jinou významnou postavu komárovské historie a zkusíme s ní prožít část jejího osudu.
Poslední řádky bych rád věnoval poděkování městysi Komárovu, který celou akci zaštítil a zafinancoval, dále kulturní komisi,
která akci uspořádala, fotbalovému klubu FK Komárov za propůjčení krásných prostor a v neposlední řadě táboru LT Úhlavka
za personální zajištění jednotlivých stanovišť a zapůjčení herních
pomůcek. Všem Vám moc děkujeme a těšíme se na další ročník!
Fotoreportáž Tomáše Richtera
na následující straně.
Ing. Jiří Klekner, Ph.D.

Nyní	
   se	
   píše	
   rok	
   2019	
   a	
   my	
   jsme	
   se	
   vydali	
   ve	
   st
projít	
  strastiplnou	
  cestu	
  do	
  Itálie	
  a	
  zpátky	
  domů
prakem	
  a	
  kuší	
  na	
  divou	
  zvěř.	
  Následně	
  jsme	
  se	
  s
k	
  jeho	
  bráně,	
  avšak	
  po	
  nezdařelém	
  útoku	
  jsme	
  by
kus	
  cesty	
  do	
  vězení.	
  Po	
  obětavém	
  činu	
  zbrojnoše
www.ikomarov.cz

Foto: Tomáš Richter
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Ohlédnutí za velikonočním trhem

V

sobotu 20. dubna 2019 byl
opravdu nádherný slunečný
den. Lepší počasí pro velikonoční
trh jsme si snad ani nemohli přát.
Již od osmi hodin se na náměstí začali scházet první návštěvníci
trhu. Nabídka ve stáncích byla pestrá a každý si určitě našel to své. Celé
dopoledne nám svojí hudbou na pódiu zpříjemňovala folková hudební
skupina Trapas, která byla pro mnohé diváky příjemným překvapením.
Dětičky se podívaly na povedenou
pohádku O pejskovi a kočičce
v provedení divadelní agentury KK.
Představení bylo veselé a podle reakcí malých i velkých diváků je zaujalo a líbilo se jim.

Součástí programu byl i tradiční Festival polévek, kterého se
zúčastnily celkem čtyři zájmové
spolky – fotbalisté, chovatelé, myslivci a sokolové. Musím všechny
upřímně pochválit, protože jejich
polévky byly skvělé a zasloužily
by si zlatou medaili. Vítězem se
nakonec stali sokolové se svojí
Podbrďandou, která u návštěvníků
sklidila největší úspěch. Všichni
soutěžící dostali na památku trofej
v podobě vyzdobené vařečky, diplom a balíček dobrot.
Děkuji všem za účast a již nyní
se můžete těšit na podzimní trh,
který chystáme na konec září.
Monika Kavalírová

Foto na této straně: Tomáš Richter
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›› Původní táborová základna

›› Nová táborová základna

Letní tábor Úhlavka
- poděkování

M

ezi Stříbrem a Kladruby
leží krásný kus země, který se už roku 1984 stal základnou
letního dětského tábora LT Úhlavka. V průběhu let se tábor neustále
rozrůstal, měnil a zdokonaloval.
Stal se jedním z největších „komárovských“ táborů, na kterém
se v průběhu prázdnin vystřídá
ve 4 bězích přes 250 dětí převážně
z Komárova a blízkého okolí. LT
Úhlavku zastřešuje turistický oddíl mládeže Střelka Komárov.

Bohužel v říjnu loňského roku
shořela celá táborová základna. Kuchyně, jídelna, klubovna
na přípravu her i řídicí věž. Vše
lehlo popelem. Naštěstí nešlo
o úmyslný požár, ale o nedbalé
zacházení s ohněm dvou podnapilých bezdomovců.
Jakmile se různými informačními kanály začaly šířit fotky
shořelého tábora, zvedla se mezi
lidmi obrovská vlna solidarity
a na transparentní účet určený

›› Spáleniště

	
  

T.J. SOKOL Komárov - VOLEJBAL
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„Volejbal učí vítězit, volejbal učí i prohrávat, volejbal učí všemu pro život“

PŘÍPRAVKA DĚVČAT
Pokud máš chuť naučit se hrát volejbal, Tělocvičná jednota SOKOL
Komárov, oddíl volejbalu, hledá šikovná děvčata ročníků narození 2009,
2010 a talentované a s výškovými předpoklady i mladší, do nově
otevřené volejbalové přípravky.
V případě zájmu přijď do komárovské sokolovny – nové tělocvičny
kterékoliv úterý nebo čtvrtek v květnu nebo červnu v 16:30 hod.,
a nebo kontaktuj trenéry:
Bogan Ernest – tel. 606 606 836
Věrka Faitová - tel. 737 113 537
Lenka Jandová - tel. 732 116 959

Těšíme se na Vás!

Nabízíme
• příjemné sportovní vyžití
• harmonický rozvoj pohybových
dovedností i osobnosti
• kvalitní odborné vedení kvalifikovanými trenéry

www.ikomarov.cz

›› Nová kostra

na výstavbu nové táborové základny začali přátelé a podporovatelé
Úhlavky posílat menší i větší finanční obnosy na její obnovu.
Práce na obnově tábora začaly
okamžitě po požáru. V první fázi
se odklidil popel a zbylé trosky budovy. Následně se vytvořil projekt
na novou budovu a začal se shánět
materiál. Samotná výstavba započala o Velikonocích letošního roku
a skončila podle plánu za další tři
týdny. Během té doby se na stavbě nového tábora podílely desítky
dobrovolníků, kterým patří obrovský dík a stejně tak i všem, kteří

přispěli na znovuvybudování tábora ať finančně, nebo materiálně.
Velký dík pak patří především
městysi Komárov, který daroval
na obnovu tábora částku 150 000
Kč, zhruba asi jednu třetinu všech
vybraných peněz. I díky této štědré částce bylo možné znovu vybudovat táborovou základnu, která
je nyní větší, hezčí, praktičtější
a bude pro další roky pevným základem pro pořádání letních dětských táborů na Úhlavce. Děkujeme!
Ing. Jiří Klekner, Ph.D.
Foto: Roman Vokáč
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Poděkování od Divadelního festivalu
Pešík převzato z Facebooku:

T.J. SOKOL Komárov pořádá

TANEČNÍ KURZ
MLÁDEŽE 2019

„Vážení přátelé, moc Vám všem děkujeme za skvělou atmosféru během DFP 2019.
Zároveň nám dovolte poděkovat všem pořadatelům a jejich rodinným příslušníkům,
sponzorům, dobrovolníkům, hasičům a spolku Přátelé Komárova. Bez nich by to nešlo!“
Určitě i my můžeme poděkovat jménem všech diváků hlavnímu organizátorovi
Marku Šmiedovi za neopakovatelné zážitky s našimi oblíbenými herci.
redakce

Taneční škola pana Františka Mochána
Zahájení: sobota 14. září 2019 v 19 hodin
v sále sokolovny v Komárově
Termíny lekcí:
lekce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

datum

14. 9.

19 – 21.30

28. 9.

19 – 21.30

21. 9.
5. 10.

12. 10.
19. 10.
26. 10.
2. 11.

9. 11.

16. 11.

9.

23. 11.

11.

7. 12.

10.
12.

čas (hod.)

30. 11.

14. 12.

poznámka

19 – 21.30
19 – 21.30
18 – 21.30
18 – 20.30

1. prodloužená (focení)

Pozor ! Volný termín
18 – 20.30
18 – 21.30

2. prodloužená

Pozor ! Volný termín
18 – 20.30
18 – 20.30
18 – 21.30
18 – 23.00

Mikuláš+country

Závěrečný věneček

Ceny tanečních kurzů pro mládež
Dívky

Chlapci

1 400,- Kč
1 400,- Kč

Vstupné pro pár 2 500,- Kč

(za 12 vyuč. lekcí a věneček)
(za 12 vyuč. lekcí a věneček)

(placeno současně při přihlášení
tanečního páru)

Vstupné:
- permanentní vstupenka pro doprovod:
- jednotlivé vstupné:		
- při prodloužených a Mikulášské nadílce:
- při závěrečném věnečku:		

350,- Kč (1. – 11. lekce)
40,- Kč
60,- Kč
100,- Kč

Upozornění:
- vstup jen ve společenském úboru
- mládež do 15 let vstup jen v doprovodu dospělých
- na první lekci vezměte s sebou stvrzenku o zaplacení kurzovného
- další informace Vám sdělí O. Kleknerová (tel.: 728 876 858)
e-mail: olga.kleknerova@seznam.cz
nebo ing. A. Fraitag (tel.: 607 593 075), e-mail: afraitag@seznam.cz

Mluveným

slovem provází
torka
herečka a moderá

www.krajanka.cz

Karolína
Hlaváčková

Hořovice

Muzeum Hořovicka
Starý zámek
16. června - 18.00 hod.
ve spolupráci s MKC Hořovice
PROJEKT FINANČNĚ PODPORUJÍ:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:
ÎDVRSLV]HVYÝWD
GHFKRY«DOLGRY«KXGE\
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4x foto: Tomáš Richter

www.ikomarov.cz

Pěvecká soutěž Brdský kos 2019

Ž

PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR HEJDOV
2019
Prázdniny v sedle na Hejdově
termíny:
15.-19.7., 22.-27.7., 5.8.-9.8., 19.-23.8.
Letní 5 - denní intenzivní kurz výuky jízdy na pony a vekých koních. Každý
den od 8:00 do 16:00. Kurz zahrnuje : dopolední, odpolední svačinu a
oběd, 2 x denně jízdu na pony, péčě o poníka a spoustu zábavných her.
Cena je 3600 Kč. Sourozenecká sleva 10%.

JEZDECKASTAJHEJDOV@GMAIL.COM
HTTPS://JEZDECKA-STAJ-HEJDOV.WEBNODE.CZ
KONTAKT: 777289643

áci Základní umělecké školy
Josefa Slavíka Hořovice z klavírní a pěvecké třídy Květuše Ernestové se letos již po osmé zúčastnili
celostátního kola prestižní pěvecké
soutěže Brdský kos v Mníšku pod
Brdy. Devatenáctý ročník tohoto
hudebního a společenského setkání
se uskutečnil v sobotu 18. května
2019. Hořovice tentokrát reprezentovali Ema Procházková, Karin
Racz, Ema Daňková, Tobias Rosenbaum, Tereza Ševítová, Martin
Jirák, Julie Lišková, Nela Kratochvílová, Pavlína Vokáčová, Filip
Strejc, Matěj Martínek, Filip Rataj
a Erika Řechtáčková. Některé pěvce brilantně doprovázel saxofonista René Junior. Porota, ve které se
sešli hudební producent a manager
Milan Herman, vítězka Czechtalentu, zpěvačka Eliška Rezková,
hvězda pražských muzikálových
divadel Josef Fečo, a předsedkyně,
zpěvačka, herečka a spisovatelka Zora Jandová, měla při letošní
účasti absolventů hereckých škol,
uměleckých kurzů Sanremo Junior
a studentů konzervatoří opravdu
z čeho vybírat. Avšak ani velký
počet účastníků a kvalitní konkurence hořovické pěvce nezastavily. V první kategorii do osmi let
obhájil Tobias Rosenbaum loňské
3. místo, v hlavní sólové kategorii
do 18 let získal Filip Strejc Zvláštní

cenu poroty za interpretaci slavné
muzikálové melodie Andrew Lloyd
Webbera Close Every Door a v kategorii pěveckých formací obdrželo
třetí cenu duo Martin Jirák & Filip
Strejc za provedení hitovky Žárlivý Kakadu Jeana Claude Massouliera, kterou českým textem obdařil František Ringo Čech. Toto
vystoupení, jako jediné, porota
odměnila standing ovations. Třídní sbírka tak už čítá šest zlatých,
sedm stříbrných a pět bronzových
Brdských kosů a tři Zvláštní ceny
poroty. Finalisté Brdského kosa vystoupí i letos v programu Skalecké
pouti v sobotu 20. července 2019
v Mníšku pod Brdy spolu s Janou
Kirschner a Pavlínou Filipovskou.
Žáky Květuše Ernestové můžete
slyšet také na letošním Svitavském
komoření, na koncertě WE WILL
ROCK YOU v sále hořovické
radnice, v programu XV. ročníku
cyklu ZÁMECKÁ NOKTURNA
nebo na koncertech cyklu PO STOPÁCH EMY DESTINNOVÉ.
Srdečně zveme!
Květuše Ernestová

Zubní pohotovost
l 1. - 2. 6. MUDr. Zalina Sozieva,
Beroun, Havlíčkova 1732/3, tel.:
727 836 818
l 8. - 9. 6. MUDr. Antonín Spal,
Hořovice, K Nemocnici 1106, tel.:
311 559 813
l 15. - 16. 6. MUDr. Marcela Srpová, Hořovice, Fűgnerova 389,
Alba, tel.: 311 512 119
l 22. - 23. 6. MUDr. Eliška Svobodová, Ordinace Buzuluk - Komárov, tel.: 311 572 389
l 29. - 30. 6. MUDr. Vladimíra
Krabcová, Beroun 3, Pod Haldou
64, tel.: 311 621 973
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
JE V DOBĚ OD 8:00 - 11:00.

Vůdcům oveček
Vy vůdcové oveček svých
Vy myslíte si, že jste velicí
Jste pouhou špičkou vlny
v oceánu,
těch vln jsou v moři miliony
a přitom jednou
velkou vodou jsou.
Tak poučte se konečně
vůdcové oveček svých.
Jsme v sobě bez hranic,
to měl by být váš cíl.
Ivana Látalová 2019

www.ikomarov.cz
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Přijďte si užít odpolední program vhodný pro dospělé i děti plný krásných
hornických uniforem, písní, kvízů, divadelních představení a dalších
překvapení!
Co čeká malé i velké návštěvníky?
Setkání s opravdovým permoníkem, seznámíte se s kováři a jejich výhní,
můžete se dozvědět co je to po havířsku bác, cáchovna,
culifinda…nakreslit si svého horníka, zjistit z čeho se skládá pravá
hornická uniforma.

Program 14:00 – 22:00
Od 14:00
Možnost havířského občerstvení u Muzea
14:30
Zahájení akce u kapličky v Komárově
Slavnostní hornický průvod do Mrtníka
16:00
Oficiální program v mrtnickém kostele
Sváteční slovo, komentovaná prohlídka kostela
Zpěv dobových havířských písní
17:30 – 22:00
Doprovodný program v Muzeu a jeho okolí

Zapojte se i vy do hornického průvodu a přijďte se svým dobovým kostýmem !
Odměnou bude nezapomenutelný zážitek - přenesete se do doby našich předků !
Akci svojí účastí podpoří Muzeum Rokycany, Hornický spolek Řimbaba Příbram,
Hornická kapela Březohorka Příbram, Cech příbramských hutníků a horníků Příbram,
spolek Prokop Příbram a Hornické muzeum Příbram
Pořádá Spolek Přátelé Komárova ve spolupráci s Muzejní komisí a s podporou Městyse Komárov

KOMÁROVÁK vydává ÚM Komárov. Povoleno pod reg. č. MK ČR E 10542.
Uzávěrka příspěvků pro příští číslo: 17. 7. 2019. Za obsahovou správnost příspěvků ručí autoři.
Příspěvky zasílejte na e-mail: redakce@ikomarov.cz. Sazba a tisk: Reklamní studio Dalmat.
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