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Slovo místostarosty

V souvislosti s blížícím se koncem roku bych si dovolil shrnout důležitá
fakta o financování obce a především okomentovat časté dotazy občanů,
jak to vypadá s financemi obce po provedených investicích letošního
roku.
Dovolte mi odpovědět trochu zeširoka. Když jsme před třemi lety přebírali
rozpočet a prostředky městyse Komárov, byla na účtu Městyse rezerva z let
minulých ve výši cca 10,5 mil. korun a povinnost splátky úvěru na kanalizaci ve výši 1 444 000,- korun ročně (poslední splátka úvěru bude v r. 2019).
Během těchto tří let se nám podařilo získat dotaci z fondu Operačního
programu Životního prostředí na úsporu energií na vytápění, na jejímž
základě se dělalo zateplení včetně rekuperace v mateřské škole a zateplení
fasády a střechy zdravotního střediska. V letošním roce se nám podařilo
dokončit výstavbu nové požární zbrojnice, na kterou se též podařilo získat
dotaci. Stavba byla v našem městysi mnohokrát probíraná a diskutovaná,
dalo by se říct, že bylo řečeno více než dost. Řada lidí se obávala, zda městys
bude mít dost finančních prostředků na nákladnou stavbu. Na financování
požární zbrojnice byl čerpán úvěr od ČS a.s. ve výši 15 mil. Kč s výhodným
úrokem 0,58% RPSN. Z těchto důvodů musíme počítat s každoroční splátkou
1.5 mil. Kč po dobu deseti let. Po započítání nutných nákladů na chod obce
a zaplacení stavby parkoviště v ul. Buzulucká předpokládáme, že v roce,
který nás pomalu opouští, bude předpokládaný zůstatek účtu cca 13 mil.
korun. Což si myslím, že není vůbec špatné hospodaření. Na zasedání
zastupitelstva městyse 23.11.2017 se schválil rozpočet pro rok 2018.
Předpokládané příjmy ve výši 38 mil. korun a výdaje 35 mil. korun. Rozpočet
je schválen jako přebytkový s tím, že přebytkem budou kryty splátky úvěrů.
Plán investic na příští rok je dosti dlouhý, jednou z priorit bude rekonstrukce
podlah ve škole. Jeden z bodů jsou chodníky v ul. Zaječovská a z nám. Míru
k sokolovně. Tuto akci bychom chtěli spojit s plánovaným projektem
firmy T-mobile a to rozvedení optické sítě po našem městysi, jehož páteřní
části budou vedeny v chodnících a podél komunikací.
Již zmíněný přebytek z let minulých uložený na bankovních účtech slouží
jako dostatečná rezerva v případě, že se obci podaří obdržet dotace
k financování projektů, které nebyly při přípravě rozpočtu zohledněné.
Nebo v případě povodně, či jiné živelné pohromy. Dále mohou být tyto
prostředky použity v případě, že by vznikl schodek z důvodu překročení
výdajů na investice daného roku.
Závěrem mi dovolte popřát klidné Vánoce a mnoho radostných chvil strávených v rodinném kruhu i s přáteli. Do nového roku 2018 hlavně zdraví,
lásku, štěstí, radosti a mnoho pracovních i osobních úspěchů. Klid a pokoj
lidem dobré vůle.
Radim Šíma

Příjemné prožití vánočních
svátků a do nového roku
pevné zdraví, mnoho štěstí,
spokojenosti a osobních
i pracovních úspěchů přejí
všem občanům Komárova
členové Rady
městyse Komárov

Radniční
okénko
Vážení spoluobčané, v radničním
okénku bychom vás rádi seznámili s nejaktuálnějšími informacemi ohledně dění v městysi. Níže
najdete v bodech nejvýznamnější
záležitosti a informace, které
zastupitelstvo a rada městyse
projednávala, a věci, na kterých
se pracuje.
❚ Aktuálnímu stavu požární zbrojnice v Komárově bude věnováno
příští vydání časopisu Komárovák.
Pokračování na straně 2.

Radniční okénko
Dokončení ze strany 1.
❚ Rada městyse (dále jen RM) schválila poskytnutí
příspěvku na zřízení Babyboxu v Berouně ve výši
3 000 Kč. O příspěvek byla zakladatelem Babyboxu
požádána většina obcí v okolí.
❚ RM jednala se zástupci T-Mobilu o možnostech
a podmínkách instalace optické sítě v městysi.
Je zpracována předběžná trasa vedení dle doporučení
T-mobilu. Vedení bude dále upřesňováno podle rozvojových cílů městyse. Vedení sítě by probíhalo většinou
v tělesech chodníků. Společnost nabízí instalaci sítě
bezplatně s uvedením dotčených míst do původního
stavu. Vedení je proto vhodné plánovat v místech
rekonstrukcí chodníků, popř. nové výstavby. Optické
kabely jsou vedeny v HDPE trubkách, které je posléze
možno využít i pro jiné účely. RM bude dále pracovat
na přípravě instalace a upřesnění trasy vedení.
❚ RM odsouhlasila ukončení nájemní smlouvy
s MUDr. Laštovičkovou na nájem nebytových prostor
v čp. 480, Komárov k 31.12.2017.
❚ RM projednala možnost dotace na nový plynový
kotel v MŠ v rámci OPŽP. Firmě Energomex byly
poskytnuty potřebné informace (spotřeba plynu,
fotodokumentace, energetický audit, revize kotelny)

na jejichž základě byl předán návrh instalace nové
technologie kotlů a cenová nabídka na zpracování
projektové dokumentace včetně vypracování žádosti
o dotaci. K žádosti o čerpání dotace by byla využita
výzva OPŽP, která bude vypsána v březnu 2018.
❚ Městys Komárov obdržel znalecký posudek
„povodňové nebezpečí Jalového potoka“. Z posudku
vyplývá, že současný stav v nadjezí u náhonu do Vávrových rybníků je nebezpečný již při 10leté vodě. Součástí posudku je i návrh technického řešení. RM posudek projednala a uložila starostovi předat posudek MěÚ Hořovice
(odbor výstavby a životního prostředí) a zástupcům
Povodí Vltavy s žádostí o řešení nebezpečné situace.
❚ Na posledním zasedání zastupitelstva městyse konaném 23.11.2017 byl schválen rozpočet Městyse Komárov
pro rok 2018 a pravidla pro práci s rozpočtem.
Na příjmové straně 38 581 000,- Kč a výdajové straně
35 637 000,- Kč. Rozpočet byl schválen jako přebytkový
s tím, že přebytkem jsou kryty splátky úvěrů.
❚ Bylo schváleno přidělení finančních prostředků
pro FK Komárov ve výši 110 000,- Kč a pro T.J. Sokol
Komárov 100 000,- Kč z podpory dotačního programu
Městyse Komárov pro rok 2017.
❚ Zastupitelé schválili vstup Městyse Komárov do spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z. s.
Za RM O. Holman a R. Šíma

Jak to vidí Jaroslav Klekner

V tomto čísle si vám dovolujeme představit dalšího zastupitele, a tím
je Jaroslav Klekner.
1) Jak vnímáte Programové
prohlášení zastupitelstva
	Městyse Komárov 2014-2018,
kde vidíte vy určité priority?
Programové prohlášení je zásadní
dokument pro rozvoj městyse, na
kterém se shodli všichni zastupitelé.
Je to vlastně takové vodítko větších
investičních akcí, jehož naplňováním se řídíme. Mimo to se pracuje
i na dalších úkolech, které vyplývají
z běžného života městyse. Jde v tomto případě o nutné opravy, rekonstrukce či práce vyvolané havarijním
stavem. Programové prohlášení, aby
bylo smysluplné, by mělo rámcově
navazovat na práci předchozího,
tak i vyplynout pro činnost budoucího zastupitelstva. Máme za sebou
tři roky tohoto volebního období
a myslím, že se podařilo zrealizovat
spoustu investičních akcí. Například
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rekonstrukce ulice Záskalská, oprava
ulice Spojovací, rekonstrukce DPS
(výměna oken, zateplení střechy
a fasády). Dále byla provedena rekonstrukce mateřské školy (rekuperace,
zateplení střechy a fasády), zdravotního střediska (zateplení střechy
a fasády), vybudování nové požární
zbrojnice, nové parkoviště u Kulturního domu a věřím, že i v příští roce
se ještě nějaká investiční akce podaří
zrealizovat.
Z mého pohledu by se nyní měla
stát prioritou modernizace budovy
Základní školy TGM, postavené
v roce 1929. Jedinou opravdu velkou investicí byla před několika lety
přístavba školní jídelny a dalších
čtyř učeben a zhotovení nové fasády.
Vnitřní prostory si žádají několik
nákladnějších investic. Samotnou
kapitolou je sportovní zázemí, které

zde prakticky neexistuje. Je až s podivem (máme šikovné a nadané
děti), že nám žáci školy vozí medaile z míčových her a atletických
závodů! Určitě by si zasloužili
venkovní multifunkční sportoviště
a novou velkou tělocvičnu se sociálním zařízením. V dnešní době by
tato zařízení měla být v takto velkých základních školách standardní.

O těchto záležitostech se začíná již
i více diskutovat. Samozřejmě je to
všechno o financích. V prvních fázích
se musí připravit projekty a zažádat
o dotaci. Myslím, že investice do našich dětí je dobrá investice.
2)	Městys Komárov zvažuje odkup
Kulturního domu - jak název
naznačuje, budova byla postavena pro konání kulturních akcí.
Jak vidíte využití této budovy
v jejím současném technickém
stavu, v případě, že by zastupitelstvo městyse schválilo odkup?
Kulturní dům je samozřejmě pro
městys také investiční zátěží. Pokud
zastupitelstvo schválí jeho odkoupení
a nenechá ho napospas „zahraničním
investorům“, bude se jednat v první
fázi o zaplacení budovy jako takové
(s majitelem se jedná o splátkovém
odkupu). V následném období bude
zapotřebí vkládat investice dle záměru využití a naplnění kapacit
Kulturního domu. Já osobně vidím zachování kinosálu včetně nezbytného
zázemí pro konání kulturních akcí,
ostatní prostory využít pro služby
občanům - případné přemístění

České pošty a zájmových kroužků
organizace Domeček z prostoru budovy muzea. Některé prostory by se
též nechaly využít k pronájmům
soukromým subjektům. Možností je
spousta a možná čas nám ukáže ještě
nějakou cestu k využití.
3) Jste prezidentem FK Komárov.
Klub se řadí mezi nejaktivnější
spolky v naší obci.
Jak hodnotíte podporu ze strany
obce formou grantů?
Ve funkci prezidenta FK Komárov
působím od roku 2000 a zajistit
finance na chod klubu není vůbec
jednoduché. Od chvíle, kdy skončila
Sazka s finanční podporou sportu,
je to pro nás problém. Dříve
jsme dostávali částky na činnost
od Fotbalového svazu, řádově okolo
100.000 Kč ročně, letos jsme obdrželi částku ve výši pouze 26.800 Kč.
Jediným naším dalším příjmem jsou
vybrané oddílové příspěvky a příjem
ze vstupného. Tyto tři položky však
tvoří pouze deset procent celkového
ročního rozpočtu klubu. Zbylých
devadesát procent jsme odkázáni
naplnit s podporou od sponzorů.

Naším největším sponzorem je Úřad
Městyse Komárov. V letošním roce
byla výrazně navýšena částka v rozpočtu městyse pro tělovýchovnou
činnost a sport, která je určena dvěma největším sportovním spolkům
- T.J. Sokol Komárov a FK Komárov.
Tímto chci poděkovat zastupitelům
za ochotu a vstřícnost při schvalování této podpory. Ještě něco
k mládeži. Tam totiž pomáháme
formovat mladého člověka. Společnost má morální povinnost využít
peníze daňových poplatníků na to,
co je pro ně nejcennější. A to je právě mládež, děti. Zvlášť v dnešním
chaotickém světě je podchytit a učit
je i ve sportu odpovědnosti, disciplíně
a návykům k dodržování určitých
pravidel a povinností - chodit na tréninky, zápasy, odpovědnost k týmu,
ke spoluhráčům. To samé platí, když
děti přejdou do dospělosti: týmovost,
komunikace, disciplína, odpovědnost
za výkon. Proto je sport pro vstup
do života ideálním základem.
Granty do sportu jsou velice důležité a pro existenci sportovních
a zájmových oddílů naprosto nezbytné.

Jménem Zastupitelstva
městyse Komárov
přejeme Vám i Vašim blízkým
příjemné prožití vánočních svátků
a v novém roce pevné zdraví,
mnoho štěstí a spokojenosti.
Antonín Merhaut, starosta
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Návštěva Hornického muzea
Na začátku listopadu jsme si s našimi deváťáky obohatili výuku o návštěvu
zajímavých míst. 2.11. jsme navštívili Hornické muzeum v Příbrami.
Při prohlídce Hornického skanzenu Březové Hory jsme si užili jízdu
hornickým vláčkem 260 m dlouhou Prokopskou štolou, která ústí u jámy
Prokop, nejhlubší šachty březohorského revíru.
Prohlédli jsme si štoly a vyslechli
velmi poutavý výklad o těžkém životě
a práci tamějších horníků. Zvláště
kluky zaujala technická památka
a jeden z nejvzácnějších exponátů
Hornického muzea, parní těžní stroj
Breitfeld & Daněk z roku 1914
ve strojovně dolu Anna. Odtud jsme
sjeli výtahem do podzemí a prošli
tzv. vodní patro. Po návratu na zemský povrch nás čekala ještě velká

expozice minerálů, kterou se Hornické muzeum také pyšní. Mohli
jsme jen žasnout nad kamennou
krásou, kterou stvořila příroda.
Po náročném dopoledni jsme si
dopřáli zasloužené občerstvení, abychom nabrali sil, protože naše poznávání nebylo ještě u konce. Autobus
nás odvezl do Lešetic, kde se nachází
Muzeum obětí komunismu a dějin
uranového hornictví, Památník

Vojna. Prohlédli jsme si autenticky
dochovaný vězeňský areál a v expozici se dozvěděli něco o perzekuci
po Únoru 1948 a protikomunistickém odporu. Také jsme v místním
promítacím sále zhlédli několik krátkých filmů s touto tématikou.
Z Příbramska jsme se vrátili trochu
unavení, ale stálo to za to.
Jitka Matějková a Jana Vajnerová

Halloween
Podzimní svátek, který se slaví
u nás - Dušičky, je svátkem poměrně
smutným. Je spíše pro dospělé. Děti
se naopak rády pobaví, a proto jsme
ve družině tak trochu přijali za vlastní svátek Halloween, kdy se děti
promění v různé záhrobní bytosti.
Na koledy jako v Anglii a v Americe
nechodíme. Není to tu zvykem.
Pobaví nás ale soutěže a taneční
rejdění, a vlastně i samotné převlékání a líčení se tak, aby z nás
vznikly různé příšerky.
Markéta Kopečná
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Myslivost na ZŠ
T. G. Masaryka
Komárov
V pátek 3. listopadu 2017 se konala
v tělocvičně školy přednáška o myslivosti. Pan Radim Šíma a jeho
kolegyně Ing. Stanislava Šejblová
a Eliška Ungermanová si připravili
zajímavé povídání s vtipnými a názornými ukázkami myslivecké mluvy,
loveckých trofejí, vábení a troubení.
Dále jsme nahlédli do zajímavé
a náročné práce myslivců, lesníků
a sokolníků. Žáci naší školy si sami
vyzkoušeli různé způsoby vábení
zvěře, a dokonce si mohli i pohladit
nádhernou sovu pálenou. Jak pro
žáky, tak i pro učitele to byl velice
poučný a zábavný program. Tímto
bych chtěla poděkovat panu Radimu
Šímovi i oběma jeho kolegyním
za ochotu a dopoledne strávené
s námi.
Jana Vajnerová

Čechova
stodola

Buková u Příbramě
Dne 14. listopadu 2017 vyrazilo
24 prvňáků a 26 druháků do Bukové
u Příbramě. Prohlédli si vánoční
expozici plnou obrazů a figurín.
Děti celou výstavou provázel anděl.
V pekle je přivítal živý čert, proběhlo
zde zkoušení z básniček. Odtud se šlo
nebeskou bránou do nebe. Prohlídka
byla spojena s Mikulášskou nadílkou.
Celá vánoční cesta končila u betlémů
s povídáním o vánočních tradicích
a zvycích. V tvořivé dílně si děti vyrobily vánočního kapra jako ozdobu
na stromeček.
V Čechově stodole žáci strávili velice
příjemné dopoledne.
V. Zamboryorá, E. Štochlová
třídní učitelky
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KNIHOVNA INFORMUJE
Dovolená v knihovně 20. prosince 2017 - 2. ledna 2018
Besedy pro děti

První čtvrtletí školního roku přišly děti prvního stupně místní základní školy již tradičně na besedu.
❚ V pondělí 13.11. byla plná knihovna druháků. Tématem povídání bylo „Číst je zábava“. Po krátké informatice
jak se stát čtenářem a proč umět číst dobře se děti zaposlouchaly do příběhů, které by je mohly zaujmout.
Dětem se moc líbily knihy Školní detektiv, Šimon a štěňátko Bára i Vánoční pohádky.
❚ V úterý 14.11. přišli do knihovny žáci třetích tříd. Tématem informatiky tentokrát bylo „Jak to chodí v knihovně“.
I těmto dětem jsem doporučila knihu o Šimonovi a štěňátku Báře, tradičně velký úspěch měla u třeťáků kniha
Mach a Šebestová na prázdninách.
❚ Ve čtvrtek ráno 16. 11. zavítali úplně poprvé jako třída žáčci první třídy. Dozvěděli se základní informace
o knihovně a hlavně také to, že když budou umět dobře číst, budou pasováni právě tady v knihovně na čtenáře.
Pro všechny prvňáčky je rok registrace v knihovně zdarma.
Pak už se děti smály nad knihou Čarodějka Winnie, zaposlouchaly se do příběhů O čem si kočky povídají
a sváteční náladu navodila kniha Vánoční pohádky.
Děti z první třídy tento den vystřídali čtvrťáci. Tématem byly starověké báje. Ponořili jsme se do příběhů starých
řeckých bohů i obyčejných smrtelníků, které bozi trestali či jim pomáhali. Nahlédli jsme i do knihy Damoklův meč
a přečetli pověst O Golemovi pražském. Na odlehčení jsme otevřeli humoristickou knihu Rošťák Bertík - Žížalyyy!
Všem dětem se v knihovně líbilo a již jsem zapsala několik dalších nových čtenářů.

Z nových knih
Knihománie byla v nakladatelstvích skutečně tématem měsíce. Díky
tomu vychází celá řada bestsellerů,
které si mnohý čtenář nechce nechat
ujít. Některé najdete i v komárovské
knihovně.
Hawkins Paula: Do vody
(psychothriller)
V říční tůni se najde tělo svobodné
matky - a to právě na místě, kde byla
téhož léta objevena mrtvola mladého
děvčete. V historii malého městečka
Beckford to sice nejsou první ženy,
jejichž osud se na onom místě uzavřel,
jsou to však právě ony dvě, jejichž
smrt rozčeří nejen hladinu řeky, ale i
poklidné životy zdejších obyvatel...
Bjork Samuel: V lese visí anděl
(severská detektivka)
Policejní detektiv Holger Munch
se chystá do důchodu, jenže Norskem právě otřásají podivné vraždy
šestiletých holčiček, které někdo
obléká do bílých šatů a nechává
v lese s cedulkou „Cestuji sama“
na krku. Rozloučí se tedy s vidinou
zasloužilého odpočinku a postaví se
do čela speciální jednotky, která má
za úkol vyřešit případ plný symbolů
a slepých uliček.
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Janouchová Kateřina: Bosá dívka
(švédská literatura, thriller, román
pro ženy)
Porodní asistentka Cecílie Lundová
právě oslavila čtyřicítku a v jejím
životě nastalo v posledních pár letech
několik zásadních změn. Rozvedla
se se svým manželem, mají děti ve
střídavé péči, našla si nové bydlení,
začala pracovat na nové porodní klinice a psát sloupky pro časopis. Děti
rostou a jsou čím dál samostatnější.
Puberta však s sebou přináší nové
problémy. Tentokrát je na řadě mladší
ze synů - Marcus. Potíže se však nevyhýbají ani ostatním členům rodiny.
Formanová Martina:
Povídky na tělo
(české povídky, partnerské vztahy)
V šestnácti povídkách nás autorka
seznamuje s niterným světem obyčejných lidí. Jde však o pestrou paletu osobností lišících se vzděláním,
společenskou úrovní i věkem. Hlavní
postavou každé povídky je člověk
chybující, do jehož hlavy je nám
umožněn kraťoučký, ale intenzivní
náhled.
Obermannová Irena: Dobré duše
(český detektivní román)
Do městečka Vlčí Úpice přijíždí
mladá geniální šachistka Alice, aby
tu sehrála simultánní partii se členy

místního šachistického kroužku.
Krátce po příjezdu však doslova zakopne o mrtvolu místní starostky.
Během hry Alice smete figurky z šachovnice a připraví se tím o velkou
příležitost. Ale ona už hraje jinou
partii... Navzdory policii i všem
místním obyvatelům se snaží vypátrat, co se stalo. Vrah je na tahu.
Dá mat, nebo ho Alice zastaví?
Herčík Jan:
Zvěrolékař léčí, zvířata uzdravují
(autobiografický příběh, příběhy
o zvířatech, humor)
Kniha nás zavede mezi zvířata, která
dávají lidem radost. Jak je pro tvorbu „českého Herriota“ Jana Herčíka
typické, veselé příběhy střídají
dojemné, šťastné konce osudy, kdy
člověk a jeho věrný souputník musí
vybojovat zdánlivě ztracený boj.
Zibura Ladislav:
40 dní pěšky do Jeruzaléma
(cestopis, humor)
Dvaadvacetiletý Ladislav Zibura v létě sbalil svůj život do 12 kilogramů,
hodil batoh na záda a vydal se
na pouť do Jeruzaléma. Bez mapy
a orientačního smyslu ušel pěšky
1400 km napříč rozpálenou krajinou
Turecka a Izraele. Stanul u Zdi nářků
a prožil největší dobrodružství svého
života.

Mornštajnová Alena: Hana
(psychologický román)
Je zima roku 1954 a devítiletá Mira
se přes zákaz rodičů vypraví k řece
jezdit na ledových krách. Spadne
do vody, čímž se její neposlušnost
prozradí, a je za to potrestána tím,
že na rodinné oslavě nedostane
zákusek. Nevinná příhoda z dětství
však pro Miru znamená zásadní
životní zvrat. Následuje tragédie,
která ji na dlouhá léta připoutá
k nemluvné a depresivní tetě Haně
a odhalí pohnutou rodinnou historii,
jež nadále popluje s proudem jejího
života jako ledová kra. Příběh vychází ze skutečných událostí.
Chalupová Lenka: Ledové střepy
(psychologický román)
Nevěra je jako ledový střep. Prořízne
kůži až do krve. Rána sroste, zacelí
se, ale jizva zůstane. Na srdci ji
nosí Jáchym Wollner - neobyčejně
obyčejný chlap z malého moravského
města. Právě on vypráví o cestě,
která z něj udělala nejen nevěrného
manžela, ale také vraha. Jenže ten
nejhorší trest na něj teprve čeká.
Zdánlivě banální nevěra nezůstala
bez následků, naopak ho zavedla
na scestí. Jeho vzpomínky zachycuje
novinářka Kamila Fraisová, která
chce napsat knihu o životě „slušného
vraha“. Netuší však, že i jí se tenhle
příběh bytostně dotýká. Nevěra,
ostrá jako ledový střep, řízne
do srdce nejen ty, kteří se jí dopustili.
Další nové knihy:
V. Vondruška - Vzpoura goliardů,
B. Paris - Za zavřenými dveřmi,
J. Cimický - Vražda na ostrově Lefkada, Kamarádi, Případ smrtících snů,
N. Roberts - Smrtící kalich, Pošetilý
sen, Kolotoč přání, Srdce rebelky,
D. Cole - Hadrový panák, M. Váňová
- Já hlupák, D. Hutchison - Sběratel
motýlů, Viewegh M. - Nové pohádky
pro unavené rodiče, A. Jakoubková
- Ideální manžel z nebe nespadne,
Chytrá žena pro manžela přes plot
skočí.
Uvedené knihy a spoustu dalších
novinek si přijďte půjčit do komárovské knihovny.
KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ
NOVÝ ROK PRO VŠECHNY!
J. Prokopová, knihovnice

Interview s komárovským
„kulturním aktivistou“
Marka Šmieda není třeba většině našich občanů představovat.
Je to mladík, který veřejnost poprvé upoutal v roce 2013 představením
Sluha dvou pánů odehraném v KD Komárov. Od té doby pravidelně ve
spolupráci s obcí organizuje dnes již tradiční Divadelní festival Pešík
či hudební akci „Hvězdy pod hvězdami“. Těší nás, že mladý komárovský
rodák má zájem o kulturní dění v obci, a s velkou vervou ho realizuje.
Rádi bychom se tudíž dotázali na jeho současné plány, profesní život
a další zajímavosti.
Marku, mohl bys nám prozradit jaké akce pro nás plánuješ na příští rok?
Zdravím všechny čtenáře našeho „obecního“ časopisu. Hned na úvod
musím říci, že to opravdu není jen o mně, ale o celém týmu lidí, který
se na kulturních akcích podílí. Já většinou přijdu s nápadem, který proberu
s kolegy na Úřadu městyse. Když se jim nápad líbí, jdeme do toho.
A teď již k samotné otázce. Začnu DIVADELNÍM FESTIVALEM PEŠÍK,
který se stal asi největší kulturní událostí v Komárově a každoročně
ho navštíví přibližně 1400 diváků. I v roce 2018 by tomu nemělo být jinak,
neboť festival opět nabídne kvalitní a pestrý program, z kterého si vybere
každý. Na komárovském jevišti se jako každým rokem vystřídá mnoho
známých herců. Mezi nimi bude například i mladý a talentovaný Martin
Kraus, který na komárovské jeviště vyleze již podruhé. Kompletní program
a datum festivalu zveřejníme začátkem února. Další akcí, která by měla
proběhnout, je letní koncert Hvězdy pod hvězdami. Tentokrát
s tématem RETRO. Diváci se mohou těšit na písně Karla Gotta, Marie
Rottrové, nebo Elvise Presleyho. V plánu máme i další akce, ale ty jsou
zatím v řešení, takže je nemůžu prozrazovat.
Určitě budou čtenáře zajímat tvoje profesní úspěchy v oblasti herectví.
Mohl bys nám nějaké sdělit?
Můj profesní život se v podstatě přehoupl na druhý břeh a tudíž víc času trávím za jevištěm, než na jevišti. Nejvíce mě zaměstnává produkční činnost,
kterou dělám nejen pro divadelní společnost Indigo Company, ale také
pro další agentury. Jsem blázen a jdu do všeho, takže jsem v letošním roce
produkčně zajišťoval například přehlídku svatebních šatů a v prosinci mě
čeká velký gospelový koncert zpěvačky Leony Győngyősi, kterou komárovské publikum také zná. Několikrát měsíčně si ale na jeviště odskočím,
takže nadále hraju jak pohádky, tak inscenace pro dospělé publikum.
Pokračování na straně 8.
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Interview s komárovským „kulturním aktivistou“
Dokončení ze strany 7.
V dnešní době není příliš zvykem
se občansky angažovat, zvláště přihlédneme-li k tvému věku. Co tě
k tomu vede?
Nechci říkat, že v Komárově takzvaně „chcípnul pes“. Proto se snažím
přispět k tomu, aby to tak nebylo.
S klidným svědomím můžu říci, že mě
k mé angažovanosti v Komárově
nevedou politické ambice. To, že mi
někdo přijde po představení poděkovat za hezký večer, je ta největší
odměna a důvod, proč to dělám.
Dodává mi to sílu a energii. Miluji
svou práci, můj mozek musí být

stále něčím zaměstnaný a jsem rád,
že se v něm občas zrodí i myšlenka
na vylepšení kulturního dění v mém
rodném Komárově.
V příštím roce tě čeká malé životní
jubileum. Připravuješ pro nás v této
souvislosti nějaké překvapení?
Ano, příští rok oslavím své 25.
narozeniny a rád bych pro vás v této
souvislosti nazkoušel nějaké nové
představení, kterým bych oslavil
nejen své čtvrtstoletí, ale také to,
že jsem za posledních pět let odehrál v
Komárově již 19 představení a toto by
bylo to krásné... dvacáté.

Máš pro naše čtenáře závěrem
nějaký vzkaz?
Máme před sebou nejkrásnější
období v roce a tak prosím nezapomínejme o čem tento čas je. Místo
nákupního šílenství si raději dejme
svařák s rodinou, přáteli a kamarády.
Vánoce jsou krásné právě tím, že je
trávíme s těmi nejbližšími. Závěrem
vám chci za náš tým poděkovat
za přízeň a zájem o kulturní akce.
Přeji vám krásné Vánoce, a v roce
2018 se na vás budeme těšit.
Marku, děkujeme za příjemný rozhovor a přejeme ti mnoho úspěchů
jak v soukromém, tak v pracovním
životě.
Za redakční radu E.K.

Některá významná výročí v prosinci 2017 a v roce 2018
3.12.1967 - Jihoafrický chirurg
Christiaan Bernard provedl v Kapském Městě první úspěšnou transplantaci lidského srdce. Od této
doby žije po světě i u nás mnoho
lidí, kterým tento objev a zásah
zachránil, či prodloužil život.
9.12.1437 zemřel ve Znojmě během cesty do Uher král Zikmund
- vymřel tak Lucemburský královský rod. Panoval v Čechách 127
let. Pro připomenutí. Jan Lucemburský vládl v Čechách
1310-1346, jeho syn Karel IV. vládl 1346-1378, jeho
synové Václav IV. vládl 1378-1419, Zikmund 1419-1437,
korunovace 1420, v Čechách se však mohl ujmout vlády
až po porážce husitů v bitvě u Lipan 1434. Třetí syn
Karla IV. Jan Zhořelecký byl otráven.
14.12.1957 zemřel národem milovaný malíř a ilustrátor
Josef Lada. Narodil se 17.12.1887.
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18.12.1787 se narodil český vědec, fyziolog Jan Evangelista Purkyně. Zemřel 28.7.1869
22.12.1867 přišel na svět český literární kritik F. X.
Šalda. Zemřel 4.3.1937
23.12.1947 byl v Bellových laboratořích předveden
transistor.
27. prosince 537 vysvětili
v Konstantinopoli (dnešní
Istanbul) chrám Hagia
Sofia - Chrám Boží Moudrosti. Vzácná památka
byzantské kultury, nejznámější sakrální stavba světa
a do roku 1520 i největší.
Po dobytí Konstantinopole Osmany 1453, byly
křesťanské mozaiky zakryty a katedrála přeměněna
na mešitu. Později byly přistavěny i minarety. V roce
1934 byla odsvěcena a slouží jako muzeum. V roce 2016
se zde konaly velké demonstrace za její obnovu
jako funkční mešity pro muslimské obřady.
Před 95 lety, 3.1.1923, zemřel
v Lipnici nad Sázavou spisovatel
rozsáhlého díla, publicista a novinář Jaroslav Hašek, narozený
30.4.1883. Známý autor čtyřdílného humoristického románu
„Osudy dobrého vojáka Švejka
za světové války“. Jeho první osudy
napsal Jaroslav Hašek již v roce
1912. Román byl přeložen do 58
jazyků, byl několikrát zfilmován
a zdramatizován. Ladova ilustrace stvořila Švejkovu
postavu, která se vryla do paměti všech čtenářů a její

Jaroslav Panuška „Bába v muchomůrkách“

Jaroslav Panuška „Hrad Trosky“

podobu nepřekonatelně
ztvárnil i Rudolf Hrušínský
ve stejnojmenném filmu.
Na počest Jaroslava Haška
se každoročně v letech
1958-1989 konal festival
„Haškova Lipnice“. Obnoven byl po třiadvaceti
letech v roce 2012. A teď
jedna zajímavost. Do Lipnice přivedl Jaroslava
Haška jeho kamarád a známý Josefa Lady malíř Jaroslav
Panuška. Přijeli sem vlakem 25. srpna 1921. Na tamním
nádraží mají pamětní desku.
Jaroslav Panuška je rodákem
z Hořovic, kde spatřil světlo
světa 3.3.1872 v domě č.p.
84. Jeho nadání se prý projevilo již v osmi letech, kdy
namaloval svůj první akvarel
a v deseti tajně odjel malovat
na hrad Karlštejn. Musel tehdy
asi pěkně vylekat rodiče. Rodina se přestěhovala do Prahy
a zde absolvoval nižší gymnasium a posléze malířskou
akademii. Byl žákem Pernerovým a Mařákovým. Je malířem krajinářem a tak objevuje
a ztvárňuje krásy české krajiny Sedlčanska, Berounska,
Příbramska i Jižních Čech.
Namaloval i hrad Lipnici, Trosky. Zajímá se o tajemné
příběhy a tajemnou minulost. Ilustruje pohádky, zejména
strašidelné a tajemné bytosti. Četné jsou jeho výstavy
i v cizině, je členem spolku Mánes. Se svou rodinou žil
v Kochánově u Světlé nad Sázavou, kde si postavil
srubový dům s ateliérem. Ilustroval i první vydání
Štorchovy knihy „Lovci mamutů“ roku 1918. V roce 1955
obdržel titul „Zasloužilý umělec“ jako uznání za své dílo.
Umírá 1.8.1958.

Další výročí již jen krátce.
5.1.1858 umírá Václav Radecký z Radče, český šlechtic,
rakouský maršál. Znáte jistě slavný „Radeckého pochod“
od J. Strausse.
5.1.1968 začalo takzvané Pražské jaro - 1. tajemníkem
KSČ byl zvolen Alexandr Dubček.
11.1.1158 byl v Řezně korunován českým králem
Přemyslovec Vladislav II. Vládl jako král Vladislav I.
Tento letopočet se váže pověstí i k našemu městysi,
vladykovi Divovi, zbrojnoši Pešíkovi a vzniku našeho
znaku. Český vládce údajně obržel i nový erb se stříbrným
lvem v červeném poli (Přemyslovci do té doby používali
nejspíše černou orlici na stříbrném poli). V Praze dal
postavit nový most přes Vltavu a nazval jej Juditin, podle
své manželky. Byl předchůdcem dnešního Karlova mostu.
Za Vladislavovy vlády zažívaly české země rozkvět.
14.1.993 byl vysvěcen Břevnovský klášter, založený sv.
Vojtěchem.
21.1.1778 - Velká francouzská revoluce, v tento den
popravili gilotinou krále Ludvíka XVI.
24.1.1848 - Po nalezení zlata v Kalifornii vypukla „Zlatá
horečka”.
24.1.1888 se narodil Jan Syrový, český voják a politik.
Zemřel 17.10.1970
27.1.1973 byla v Paříži podepsána mírová dohoda, která
znamenala konec války ve Vietnamu.
30.1.1948 byl v Dillí zastřelen vůdce indického hnutí
za nezávislost Mahátma Gándhí.
31.1.1943 Skončila bitva u Stalingradu kapitulací
německého polního maršála Friedricha Pauluse se sto
tisíci vojáky.
31.1.1953 při silné bouři v Severním moři přílivová
vlna zatopila značnou část Nizozemska. Tato přírodní
katastrofa si vyžádala 1800 obětí.
Zdroj: internet - výročí
Monografie Berounska a Hořovicka V. díl
-lh- muzejní komise
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Jedno adventní zamyšlení
„Proč se lidi nemaj rádi?
Proč jsou v lásce nestálí?
Kdo na lásku všechno vsadí
Ten se občas napálí ...“
A další „proč“ v životě lidském dnešní doby.
PROČ? Proč jsme najednou takoví?
Proč se ozývají z laviček v parku
nadávky na nic netušící občany? Proč
vládne neochota tam, kde by měl být
opak součástí povolání? Proč vládne
hrubost? Proč vám vynadá i popelář
za trochu opožděně vykutálenou popelnici? Proč nejsme schopni se domluvit
na společném díle? Proč to, co vyčítáme
jiným, uskutečňujeme my sami? Proč
prosazujeme jen a jen tu svoji pravdu
a své zásluhy? Proč je písemně zapsaná
audio nahrávka veřejně proneseného
projevu a její následná citace vydávána za napadání a kádrování dotyčného? Už si nestojíme za tím, co jsme

řekli a budeme překrucovat fakta,
zesměšňovat a hrubě urážet? Je možná
rozumná a pravdivá argumentace bez
vedlejšího úmyslu? Známe opravdu
význam pojmu „demokracie“, kterým
obohacujeme každý svůj projev, vnucujeme jej druhým, poučujeme a hlavně,
řídíme se jím? Co vyčítáme druhým,
svým způsobem projevu často jednáme
stejně, ještě s větší zlobou a agresivitou, jen aby to mělo váhu. Opravdu
jsme schopni přijmout jiný argument,
zmíněná fakta a nevyčítat druhému
minulost, když se nedokážu vyrovnat
s tou svojí? Ono se to dnes moc nenosí.
Jednodušší je osočit toho druhého.

Ano. Každý dospělý člověk má svoji
minulost a nese si s sebou životem
úspěchy i prohry. Živit v sobě zlobu,
nedůvěru k druhým, vyhledávat a podsouvat dobře míněným slovům jiný
význam, ale kázat o úctě jednoho
k druhému, odporuje přece jakémukoli
způsobu dorozumění i onomu tolik
propagovanému pojmu demokracie
a člověčiny.
Připomeňme si ještě jednou již publikovaná prohlášení T. G. Masaryka
o demokracii: „Nejhlubší argument
pro demokracii je víra v člověka, v jeho
hodnotu, v jeho duchovnost a nesmrtelnou duši. Eticky je demokracie zdůvodněna jako politické uskutečňování
lásky k bližnímu. Demokracie není jen
formou státní, není jen tím, co je psáno
v ústavách. Demokracie je názor na život, spočívá na důvěře v lidi, v lidskost
a lidství. Není důvěry bez lásky, není
lásky bez důvěry. Demokracie je diskuse.
Je možná ale jen tam, kde si lidé důvěřují
a poctivě hledají pravdu. Demokracie
je hovor mezi rovnými, přemýšlení svobodných občanů před celou veřejností.“
Je pravdou, že nikdo nejsme bez chyb.
Ale asi bychom si je měli umět přiznat
a nevinit z nich ty druhé, nehledat
urážky, kde nejsou. Jak poučná a pravdivá je rada pana Jiřího Andrleho:
„Poslouchej své srdce a neublížíš.“
Snad existuje ještě hodně lidí, kteří umí
předat pohlazení na duši, víru v dobro
a lepší vztahy mezi lidmi.
A tak mě při tomto smutném rozjímání napadla slova známé písničky,
začínající právě oním „PROČ?“ Jsou
vlastně povzbuzením a výzvou. Vždyť
„LÁSKA“ má přece mnoho podob a
není to jen vztah těch dvou.
...Je však třeba začít znova
Nenechat se odradit
Dejte, prosím, na má slova
Jinak se snad nedá žít.
Je však třeba začínat stále znova
I když je s ní trápení
Mračit se radši a nemilovat
To není žádné řešení.
Neváhejte začít znova
Nenechte se odradit
Dejte, prosím, na má slova
Jinak se snad nedá žít!
Děkuji vám za pochopení, klidný
advent, hezké vánoční svátky, zdraví
a šťastné vykročení do nového roku
2018.
L. Hošková
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Nácvik na XVI. všesokolský slet začal
Od září nacvičují sokolové v Tělocvičné jednotě Sokol Komárov osm sletových
skladeb. Vystoupení pro rodiče a děti „Méďové“ se rozhodlo nacvičovat osm párů.
Předškolních dětí uvidíme ve skladbě „Noty“ čtyřiadvacet s třemi cvičitelkami,
mladšího žactva v koedukované skladbě „Děti, to je věc!“ dvanáct, gymnastek
se stuhami ve skladbě „V peřině“ dvaadvacet, stejně tak dvaadvacet starších žákyň
a žáků v „Cirkusu“ s moderním nářadím RinoSet. Čtyřiadvacet žen si vybralo
„Siluety“ se skládací obručí, devět žen country kompozici „Cesta“ a o skladbě
mužů „Borci“ uvažuje šest cvičenců.
První oddíly skladeb sokolové již celkem zvládají s jistotou a postupně jim
cvičitelé přidávají další a další. Ukázku sletových skladeb plánuje jednota
na pátek 20. dubna 2018. Akcí regionálního významu bude župní slet v sobotu
9. června 2018 v areálu komárovské sokolovny. Všichni se už těší na hlavní
sletový týden v Praze a jeho vyvrcholení na stadionu v Edenu.
-jt-

Večer
sokolských
světel
Již počtvrté uspořádala Tělocvičná jednota Sokol Komárov
v pátek 6. října 2017 vzpomínkovou akci k Památnému
dni sokolstva, aby připomněla
veřejnosti historický význam
našeho spolku včetně jeho
obětí.
Stovka nadšenců se za příznivého
počasí sešla v 18.30 hodin před
sokolovnou a s rozsvícenými
lampiony absolvovala trasu sokolovna - hráz Drátenického
rybníka - zpět lesem - po schodech kolem Červeného potoka
- až k pomníku Miroslava Tyrše
před komárovským muzeem.
Položením kytice a zapálením
svíček jsme vzpomněli neblahé
výročí tragických událostí 8. října 1941, kdy byla Česká obec
sokolská rozpuštěna, její majetek úředně zabaven a takřka
naráz byli zatčeni významní
představitelé ústředí žup i řady
jednot našeho spolku. Mnoho
z nich zaplatilo za svou oddanost Sokolu životem.
-jt-
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Adventní zamyšlení
Drazí přátelé,

jsme na začátku adventu, tedy doby, kdy se připravujeme vnitřně
na Vánoce. Termín advent pochází z latiny a znamená příchod, tedy
období, kdy se připravujeme na oslavu a připomínku příchodu Ježíše
na zem. Pro věřící jde o přípravu duchovní, tedy o možnost zastavit
se v chvatu a shonu dní. Podívat se za sebe, co vše jsme udělali dobře
a kde jsme chybovali. Ono zastavení však má směřovat náš pohled
do budoucnosti na radost vánočních svátků, radost z toho, že na svět
byl poslán někdo, kdo nás zachránil, spasil. Dostali jsme, jak věříme,
od Boha obrovský dar, jeho syna Ježíše Krista. A tak jako připomínku
této události čteme evangelia o narození malého Ježíše v Betlémě,
stavíme jesličky, strojíme stromečky a sháníme dárky. V adventní
době tedy zatím nezpíváme koledy, na ty se teprve těšíme, zvláště
na tu plnou radosti: Narodil se Kristus Pán, veselme se... Abychom
trochu napodobovali dar Boha, vzájemně se obdarováváme pro
radost dárky. Především ale mají být, podobně jako to, že Bůh daroval
svého Syna lidem, svědectvím a důkazem vzájemné lásky mezi
dárcem a obdarovaným. V tom spočívá ta pravá radost, že na nás
někdo myslí, že nás má rád. Až tedy budeme klopotně shánět dárky,
možná i na poslední chvíli, měli bychom si připomenout, že hodnota
dárku nespočívá v jeho finanční ceně. Jestli si někdo dá práci s tím,
aby opatřil to, co druhého potěší, pak to může být i maličkost,
která způsobí skutečnou radost. Často máme dojem, že musíme
darovat co nejvíc, co nejdražší dárek. Vždyť dar našeho času, našeho
přátelství a lásky k těm druhým je darem největším, nezaplatitelným.
Přál bych tedy nám všem, abychom pod stromeček balili dárky lásky,
porozumění, lidskosti, tolik potřebné v této rozbouřené době.
Radostný advent a požehnané vánoční svátky Vám přeje a na cestu
rokem 2018 žehná
Stefan Wojdyla, kněz
❚ Adventní neděle – mše svaté:
16.00 (sobota) Hostomice, 8.30 Lochovice, 10.00 Hořovice,
11.30 Mrtník, 15.00 Praskolesy
❚ Roráty
pondělí a středa v 6.00 kaple Loreta
❚ Neděle 24.12., Vigilie Narození Páně – mše svaté:
14.00 Praskolesy, 16.00 Hostomice, 22.00 Mrtník,
24.00 Hořovice, kostel sv. Jiljí
❚ Pondělí 25.12., Slavnost Narození Páně – mše svaté:
8.30 Lochovice, 10.00 Hořovice, kostel sv. Jiljí, 11.30 Mrtník,
15.00 Praskolesy
❚ Úterý 26.12., sv. Štěpána – mše svaté:
8.30 Lochovice, 10.00 Hořovice, kostel Nejsv. Trojice,
11.30 Hostomice
❚ Neděle 31.12., poděkování za uplynulý rok – mše svaté:
8.30 Lochovice, 10.00 Hořovice, kostel Nejsv. Trojice,
11.30 Mrtník, 15.00 Praskolesy
❚ Pondělí 1.1., Slavnost Matky Boží, Panny Marie – Nový rok
– mše svaté: 8.30 Lochovice, 10.00 Hořovice, kostel
sv. Jiljí, 11.30 Mrtník, 15.00 Praskolesy
❚ Návštěva betléma: pondělí 25.12., od 14.00 do 17.00 Hořovice,
kostel sv. Jiljí, kostel sv. Trojice

Malý tip na vánoční
dárek, který potěší
především milovníky
historie Komárova
Paměti bratrské pokladny a železáren
C.T. Petzold a spol. v Komárově
zároveň Dějiny obce Komárova
a blízkého okolí

Napsal: Emil Ondříček
Komárov 1905, Brno 2017
Kniha se v úvodní části zabývá dějinami
bratrské pokladny v komárovských železárnách, která byla založena roku 1804.
V druhé části autor popisuje dějiny
Komárovských železáren a hornictví s
ním souvisejícím. Autor provází celými
železárnami a popisuje jednotlivé provozy.
V třetí části se spisovatel zabývá dějinami
obce Komárov za vlády jednotlivých vrchností, které ho vlastnily - počínaje Pešíky
z Komárova, přes pány z Vitenče, Jindřicha
Ottu z Losu, popraveného na Staroměstském
náměstí r. 1621, Bořity z Martinic, hrabata
z Vrbna až po knížata z Hanau. Kniha obsahuje rovněž dějiny hradu Valdeku a kláštera
sv. Dobrotivé v Zaječově, pověst o železném
kříži na Výstrkově a dějiny okolních obcí.
Obce (názvy jsou psány tak, jak se dříve
psaly): Sokolovice, Kleštěnce, Vosek,
Hvozdec, Mrtníky, Třenice, Záluží, Dlouhý
Oujezd, Podluhy, Hrachoviště, Vísky, Cheznovice, Jivina, Olešná.
Kniha je psána moderním jazykem, vychází
v pevných deskách formátu B5. Je nabita
fakty a může být i skvělým dárkem pro
zájemce o historii regionu a jeho památky.
Počet stran: 265, formát B5, pevná vazba,
dobové fotografie, rodokmen Pešíků z Komárova.
Z vašeho okolí jsme vydali např.: Antonín
Methoděj Seifert: Památník okresu Dobříšského, Učitelstvo okresu Rokycanského:
Politický a školní okres Rokycanský, Adolf
Srb: Královské svobodné město Rokycany,
Popis města a jeho okolí, Josef Vávra: Paměti
královského města Berouna, Josef Siblík:
Blatensko a Březnicko, František Augustin Slavík: Rožmitál pod Třemšínem a okolí
a další, která si můžete rovněž objednat.
Bližší informace:
www.historie-heraldika.cz
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Pohotovostní
služby stomatologů
na prosinec 2017
❚ 2. a 3.
Dr. Denis Kirichenko
Beroun, Havlíčkova 1732/3
tel. 727 836 818
❚ 9. a 10.
Dr. Eliška Svobodová
Ordinace Buzuluk - Komárov
tel. 311 572 389
❚ 16. a 17.
Dr. Monika Růžičková
Zdice, Čs. Armády 895
tel. 311 685 674
❚ 23.
Dr. Aliaksandr Muzychka
Beroun, Plzeňská 32/22
tel. 608 711 181
❚ 24.
Dr. Zalina Sozieva
Beroun, Havlíčkova 1732/3
tel. 727 836 818
❚ 25.
Dr. Antonín Spal
Hořovice, K Nemocnici 1106
tel. 311 559 813
❚ 26.
Dr. Marcela Srpová
Hořovice, Fügnerova 389,
ALBA, tel. 311 512 119
❚ 27. a 28.
Dr. Ekaterina Rumovskaya
Beroun, Plzeňská 32/22
tel. 311 513 313
❚ 29. a 30.
Dr. Jitka Šedivá
Beroun, Talichova 825
tel. 311 624 375
❚ 31.
Dr. Markéta Šedivá
Beroun,
Wágnerovo nám. 1541
tel. 311 612 291
❚ 1.1.2018
Dr. Štěpánka Šedivá
Beroun,
Wágnerovo nám. 1541
tel. 311 611 241
Pohotovostní služba je v době
od 8.00 do 11.00 hodin.
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KONCERTNÍ PROSINEC
Žáci Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice
uskuteční v závěru letošního roku několik tradičních
koncertních vystoupení.
Již ve druhé polovině listopadu byly uvedeny další dva
koncerty duchovní hudby z koncertního cyklu HOMMAGE
À MARIA GÄRTNER, který evokuje život a pěvecké umění
kdysi proslulé české Straussovy SALOME a ELEKTRY Marie
Gärtnerové (16. října 1877, Zdice - 22. února 1965, Pětidomí
u Zbiroha). Cyklus vyvrcholí premiérou hudebně dramatického pořadu SALOME MARIE GÄRTNEROVÁ a vydáním
knihy o životě slavné pěvkyně.
V pátek 8. prosince 2017 od 18 hodin předvedou žáci Květuše
Ernestové v divadelním sále radnice v Hořovicích výchovně
vzdělávací dramatický pořad s indiánskými tanci a písněmi
THE EARTH IS MY MOTHER.
Tradiční koncert s rozdáváním Betlémského světla COŽ
TO DIVNÉHO, CO TO NOVÉHO? se uskuteční v pátek
22. prosince 2017 od 16 hodin v kapli sv. Anny ve Lhotce
u Hostomic. V programu zazní vzácná Mše C dur „ŽAROŠICKÁ“
a české a světové adventní anonymy. Lhotecké varhany
rozezní Dr. Jiří Liška, trumpetové party zahraje 1. trumpetista
Trubačů prezidenta České republiky František Svejkovský.
I letos budou žáci Květuše Ernestové spolupracovat na projektu
Vánoce s Pražským salonním orchestrem. Česká mše vánoční
Jakuba Jana Ryby „Hej mistře“ bude provedena ve středu
13. prosince 2017 od 15.30 hodin ve velkém sále DS Slunečnice
v Praze - Bohnicích, v neděli 17. prosince 2017 od 18 hodin
v monumentálním Muchově sále zámku tří císařů Zbiroh,
v úterý 19. prosince 2017 od 16.30 hodin v impozantním
Foersterově sále KZ Domovina v Praze - Holešovicích,
a ve středu 20. prosince 2017 také v Hořovicích. Pražský
salonní orchestr, sbor a solisty řídí Jiří Pražský, na varhany
hraje Květuše Ernestová.
Koncertní maraton bude ukončen 23. prosince 2017 provedením Rybovy České vánoční mše spojenými sbory a orchestry
v Praze na Hlavním nádraží a na Kampě.
Srdečně zveme

Květuše Ernestová, ZUŠ Hořovice
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Jak mě v Jugoslávii znásilňovali

Úsměvná historka ze života paní Ivany Látalové
V Jugoslávii jsem byla mnohokrát a vždycky mě
tam potkalo něco neobvyklého. Jednou jsme se
s kamarádkou vydaly z Trpaně do Splitu obchodovat. Trpaň leží na poloostrově Pelješac. Trajektem
jsme dopluly do Ploče a z Ploče do Splitu jsme
jely stopem. Ve Splitu jsme šly na trh a tam jsme
smlouvaly s místními obchodníky. Byla to sranda.
Na prodej jsme toho moc neměly. Kecky a papírky
na cigára. Co jsme za dvě hodiny usmlouvaly,
to do nás potom obchodníci v „Kafárně“ vrazili.
Vydaly jsme se zpátky. Aut bylo dost, ale žádné ne
a ne zastavit. Zastavil Tirák. Vyšplhaly jsme se do
kabinky k řidiči. Sotva ho bylo za volantem vidět.
Ruce měl velký, chlupatý, zrzavý a hlavně je měl
všude. Tedy na mně. Nestačila jsem ho odhánět.
Najednou zastavil, vzkřikl: „Odmor“, to je odpočinek, skočil na mne, chytil mě za prsa a chtěl mě.
Kamarádka otevřela dveře. Stála na schůdkách
a snažila se mi pomoci tím, že mě z vozu tahala
za nohy. Tak se tam o mě hodnou chvilku přetahovali, až lítaly knoflíky z mých propínacích šatů.
Nakonec se mi podařilo vyrvat a spustit se na zem.
Utíkaly jsme doprovázeny licitováním malého šoférka, který se nechtěl vzdát představy, že mě dostane.
Zastavil nám malý fiátek a odvezl nás do Ploče.
Poslední trajekt však byl pryč. To byl ovšem průšvih,
protože jsem v Trpani zanechala muže a děti. Věděla
jsem, že bude mít starost a tak nás nenapadlo nic
lepšího, než že se tam dostaneme po souši. Do Stonu
70 km a ze Stonu 70 km do Trpaně. Šly jsme proto
na magistrálu, ale nikdo ne a ne zastavit. Zastavil
nám až linkový autobus a musely jsme zaplatit.
Dojely jsme do Stonu. Začalo se smrákat a nám
zbývalo ještě 70 km do Trpaně. Vypadalo to špatně.
Seděly jsme u silnice, hladové, žíznivé, pár dinárků
v kapse. Žízeň byla silnější než hlad a tak jsme se
rozhodly investovat do minerálky. U silnice byly
stolky, vypadalo to na vinárnu, tak jsme zasedly.
Vedle u stolu seděli dva mladíci a hned se s námi
začali kamarádit. Pověděly jsme jim, co nás potkalo
a oni hned, že nás vezmou na noc k sobě. Začínala
být tma, na stop to už nevypadalo, tak jsme si s kamarádkou řekly, že bychom je mohly zvládnout.
Něco jsme společně pojedli, popili a šli bydlet. Šli
jsme kilometr, druhý, třetí. Hoši byli namazaní,
dotírali, ale my jsme odolávaly. A najednou měl
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jeden mladík v ruce pistoli. Hrklo to ve mně, myslela
jsem, že na nás. Ale ukázalo se, že chrání Jugoslávii
před diverzanty, kteří jim ji podpalují. No, moc jistoty mi to nedodalo a tak jsem si řekla, že ho musím
odzbrojit. Řekla jsem mu, že jsem pistoli ještě nikdy
nedržela v ruce. Půjčil mi ji a už ji nedostal zpátky.
To jsme došli do Stonu. Jeden hoch bydlel v pavlačovém domě, manželku měl mimo a tak jsme museli
lézt po čtyřech, aby nás sousedi neviděli. V bytě jsme
hochy pomocí pistole zahnaly do jednoho pokoje
a my jsme obsadily druhý. Po noci plné útoků
jsme uhájily svoji čest. Ráno jsme položily pistoli
na stůl a opustily ještě spící hochy.
Probouzejícím se Stonem jsme utahané, nevyspalé,
pochodovaly na výpadovku směr Trpaň. Zastavil
nám malý náklaďák. „Do Trpaně jedu, ale musím se
ještě někde zastavit“, pravil řidič. Po 20 km odbočil
a my jsme se ocitli doslova ve středověku. Z kamenů
postavená budova mezi olivovníky, kruhové napajedlo pro koně, dvě dívky zahalené závojem a otec,
který měl taky závoj. Ale to se vysvětlilo. Zrovna
ošetřoval včely. Nám prostřel pod stromy, přinesl
víno, hrozny, med, sýr, a že musíme pojíst. To jsem
tenkrát nevěděla, že víno a hrozny se nesmí míchat
dohromady. Za hodinku nás šofér naložil a jeli jsme
na hlavní silnici. Jak jsme se blížili k Trpani, tak zase
začal, že se musí ještě někde zastavit. Mně se zatím
v břiše začalo dít něco příšerného. Studený pot mi
vyrážel na čele a tak jsem další výlet do středověku
odmítla. Vystoupily jsme.
Břicho hrozilo prasknutím. Kalhoty jsem měla na půl
žerdi, když kamarádka volala: „Honem pojď! Oni
jedou do Trpaně!“ Vzhledem k tomu, že tam těch
„pežotů“ tolik nejezdí, jsem se obětovala. Kamarádka konverzovala, ale mně slova došla. Čurky potu
byly všude. Pronásledovala mě představa řádně
podělaného „pežota“. Hoši samozřejmě nejeli
rovnou, ale odbočili z hlavní k hotýlku u moře.
To mě vlastně zachránilo. Místní WC výbuch přežilo.
Podávané hrozny a víno jsem však odmítla.
Do Trpaně jsme dorazily až v odpoledních hodinách.
Manžel byl na mrtvici a do Jugoslavie se mnou
již nikdy nejel. Mé útrapy ho nezajímaly, myslel si,
že jsem si určitě někde „užívala“. A já jsem zatím
bránila svoji čest i s pistolí v ruce.

T.J. SOKOL Komárov
- odbor turistiky
pořádá v úterý 26. prosince 2017

Vánoční běh
Komárovem
XXXIV. ročník
Start: v 10.00 hod. od sokolovny
Startovné: 30,- Kč
Trať: muži - 7,6 km; ženy - 3,8 km
„přeborník T.J. SOKOL Komárov“ - 3,8 km
V 11 hod. „Vánoční koncert“- country skupina „Macechy“

Akce Tělocvičné jednoty Sokol Komárov v roce 2018
sobota 27. ledna

Župní přebor v plavání v Hořovicích

sobota 17. února

Šibřinky

neděle 18. února

Dětský maškarní bál

úterý 20. února

Valná hromada jednoty

sobota 7. dubna

Princeznička junior aerobiku

pátek 20. dubna

Tělocvičná akademie

sobota 21. dubna

Župní přebor ve volejbalu žen

sobota 21. dubna

Župní přebor ZZZ v okolí Jinec

úterý 8. května

Pešíkův pochod

sobota 19. května

Župní přebor ve všestrannosti v Příbrami

sobota 19. května

Velký jarní volejbalový turnaj mládeže

sobota 9. června

Župní slet v Komárově

1.-6. července

XVI. všesokolský slet v Praze
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T.J. SOKOL Komárov
srdečně zve
všechny příznivce
tanečních zábav
na tradiční

sokolské
„ŠIBŘINKY“
v rázu

„PRVNÍ REPUBLIKA“
Šibřinky se konají v sobotu 17. února 2018
od 20.00 hodin v komárovské sokolovně
❚ K tanci a poslechu hraje SPEKTRUM
❚ Vstupné 100,- Kč
❚ Předprodej v sokolovně u O. Vaníčkové
tel. 702 929 174 (od 1. února)

V neděli 18. února 2018 pořádá pro děti

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
❚ Začátek ve 14.00 hodin
❚ Vstupné dobrovolné
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