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v Praze
(zestručněno)

Hořovická pomoc Praze
„7. května 1945 přijela Praze na pomoc na volání rádia motorizovaná
jednotka z Hořovic v počtu 140 lidí a 22 vozů.
Jedna skupina bojovala na Staroměstském náměstí, v Jindřišské ulici,
na Václavském náměstí, v Hybernské ulici, druhá na Vinohradech, Žižkově,
v Nuselském údolí, na Pankráci, v Michli, Krči, na Karlově atd. Zasahovala
účinně všude, kde bylo třeba. Hoši se statečně bili na barikádách,
zneškodňovali pancéře, kulomety a záškodníky. Zajali a vyřídili velký
počet esesáků, vyčistili záškodnická hnízda a osvobodili v Josefské ulici
ze zajetí 50 civilistů a policejní posádku.
Velitelem sboru byl št. kpt. Karel Ermantraut, velitel četnické roty npr. četn.
Václav Chyňava, přid. důst. ppor.
Karel Hájek, vel. partyzánů Šlosar
a vel. skupiny z Komárova npor.
Ryspler. Celá bojová jednotka si počínala nevšedně statečně, vždy bez
váhání se vrhla v místa, kde toho
situace nejnaléhavěji vyžadovala.“
(zveřejnilo České slovo
– květen 1945)

Pátý květen - první nadšení. Místo
nadutého wehrmachtu houf bezradně
pobíhajících lidí, československé
vlajky a první jásavé zvuky naší
hymny. První svobodné vydechnutí
po šesti letech. Ale ne úplné.
Na každém kroku zní zoufalé volání
hlavního města. Každé síly je třeba!
Pomozte! Pomozte!
7. května v pondělí, od ranních hodin
Pražský rozhlas stále vysílal naléhavé
prosby o pomoc. Každý si byl vědom,
že se bojem o Prahu rozhoduje
i o osudu celého národa. Od 5.5.
nebyly přesné zprávy o síle a rozložení německých vojsk v okolí Hořovic
a blízké jinecké střelnici.
V Hořovicích byla jednotka požární
policie o 130 mužích, která se
osvědčila při osvobozování Hořovic.
Byla dozbrojena ze zásob německé
posádky a 7. května bylo rozhodnuto
o vyslání expedice na pomoc Praze.
Ze Žebráku a Komárova přivezli
munici a zbraně, u nádraží bylo
ukořistěno protiletadlové dělo. Před
polednem přijela z Komárova jednotka 24 dobrovolníků, vedená npor.
v záloze učitelem Rysplerem a připojila se k výpravě policie a hořovických
dobrovolníků. Celá jednotka byla
úředně nazvána „Expediční sbor
četnictva a dobrovolníků z Hořovic.“
Pokračování na straně 2.

Rozloučení v Praze na Karlově, jednotce děkuje pplk. gen. štábu Dyk.

Návrat komárovských dobrovolníků z Prahy.

Vzpomínka na barikády 5.-9. května 1945 v Praze
Dokončení ze strany 1.
Součástí byla i sanitní hlídka
Červeného kříže vedená MUDr.
J. Stýblem. Vyjeli jsme ve 12.40
hodin, plně vybaveni: 1 rychlopalné
protiletadlové dělo s 360 náboji,
2 těžké kulomety po 1300 nábojích,
6 samopalů po 500 nábojích, 15
pistolí po 50 nábojích, 110 pušek
po 60 nábojích, 250 ručních granátů,
24 pancéřových pěstí, 21 vozů
motorové jednotky. Výzbroj dobrovolníků z Komárova a Hořovic:
2 samopaly po 500 nábojích, 13
vojenských pušek po 55 nábojích,
1 puška s dalekohledem s 60 náboji,
2 nákladní automobily. Dále vezla
jednotka do Prahy auto dělostřelecké
munice 15 cm, 4 pancéřové běsy
a trhaviny. Dodatečně ještě z Komárova přijelo další auto s dělostřeleckou municí.
Cesta byla celkem klidná, až na
Smíchov, dále na vojenské velitelství
ve Waltrovce. Odtud podáno hlášení
na velitelství Bartoš pro další rozkazy.
Dvě auta Komárovských napadla tři
turbinová německá letadla, proto
přijeli později. Jedno z letadel, nad
námi stále kroužících, sestřelil v 17.20
hodin naším protiletadlovým dělem
podstr. Rejnek.
V 18 hodin, dle rozkazu z velitelství,
se polovina jednotky, 28 četníků
a komárovští dobrovolníci, přesunula
směrem Vinohrady, kostel sv. Ludmily,
Žižkov - Ohrada. Druhá polovina
postupovala směrem k Národnímu
divadlu a při stálých přestřelkách
se po menších skupinkách dostala
do Bartolomějské ulice. Přestáli jsme
noc stále ve střehu.
8. květen byl pro pražské boje nejkritičtější. Došly posily německých
tanků od Benešova a od Kbel přes
2

Karlín Celetnou ulicí na Staroměstské náměstí. Snažily se proniknout
až do Bartolomějské a spojit se
s vlastními jednotkami na Hradčanech. Od 10.30 hodin se tvrdě
bojovalo. Staroměstská radnice hořela. Naši v tomto prostoru bojovali po skupinkách, neboť byli
napadáni střelbou i ze střech.
Dařilo se zneškodnit i nepřátelské
tanky, odpovědí bylo ostřelování
zápalnými raketami. V 16 hodin
postoupili Hořovičtí až k samému
středu Staroměstského náměstí. Dostali se zde do soustředěné palby
nepřátelských kulometů a dalších
německých pancířů. Na bojišti zde
padli Hynek Šlosar, Janeček a Josef
Vrba z Hořovic. Další skupina
Hořovických bojovala v oblasti ulice
Hybernské, Jindřišské a Václavského
náměstí. V 15.50 hod. byla vyslána
zpět na Staroměstské náměstí. Zde
později po znamení příměří boj
ustával a začalo vyjednávání, které
se stále protahovalo. Němci se snažili
získat čas na ústup. Další skupina byla
vyslána do Josefské ul., kde Němci
ohrožovali asi 50 civilistů. 9. května
při ochraně stanoviště Červeného
kříže byla hlídka napadána střelbou
ze střech a střílelo se i z pavilonu
nemocnice. Zakročovala i proti roztroušeným zákeřným střelcům. Střílelo se na různých místech po celý
den.
Skupina Komárovských, 8. května
od 8.50 hodin ráno, bojovala
v úseku Praha východ na barikádách
a znemožňovala palbou přiblížit se
pancéřům a pěším vojskům k barikádám. Hrozilo nahánění civilistů k
rozebírání barikád. Čelili i ostřelování z bočních ulic. Po celodenním
boji do 21 hodin dostali po krátkém

odpočinku ve 23 hodin nový rozkaz,
odejít na pomoc do Horní Michle
a Krče. Čelili tankovým jednotkám
postupujícím od Benešova a odráželi
i útoky pěších SS.
V 5.30 hodin ráno 9. května
postupovali, stále bojující, po linii
Chodov, Spořilov, nádraží v Krči,
zámeček. Boj trval do 21 hodin, kdy
byla jednotka stažena do školy zvané
„Myšárna“ a odtud odešla na Karlov.
Zde ještě zasahovala při přestřelkách
s nepřátelskými střelci.
Po několikerém sjednávání příměří
a podmínek kapitulace, bylo po 18.
hodině na Staroměstském náměstí
vidět skupinky utíkajících německých
ozbrojených jednotek i civilisty
se zavazadly, ve snaze se zachránit
a dostat se na Západ, před ruskými
tankovými sbory, které svým rychlým
postupem uspíšily vítězný boj o Prahu. 9. května jásající Praha vítala
osvoboditele a pečovala i o nás. Noc
z 9. na 10. květen již byla klidná.
Všichni potřebovali alespoň trochu
odpočinku. 10. května ráno společně
odjíždíme. Ještě jsme položili květiny
na místa, kde padli naši kamarádi
a vracíme se domů.
Po návratu byli naši srdečně přivítáni
v Hořovicích i v Komárově.
Díky za statečnost!
Devět osob bylo zraněno, jedna
velmi těžce, 5 osob padlo. Ke svým
rodinám se nevrátili K. Pravda
(zastřelen v Hořovicích), B. Kůla,
H. Šlosar, Janeček a J. Vrba.
Čest jejich památce!
Boje popsal št. kpt. Karel Ermantraut
- velitel skupiny.
Zdroj - kniha „Hrdinové sokolské
župy Rokycanovy 1939-45“ - vydána
r. 1947.

Do Komárova přijela vojska Rudé
armády 10. května 1945. Na hřbitově
v Mrtníku jsou pochováni tři sovětští
vojáci.
Poslední bitva 2. světové války se
odehrála v prostoru Slivice a Milína.
Nejtěžší boje partyzánů a dom.
odboje zde probíhaly od ranních
hodin 11. května. Čelili kulometné
střelbě z okopů, dělostřelectvu
a tankům. Situaci rozhodly střetným
bojem postupující sovětské jednotky
a učinily konec hysterickému
odporu hitlerovců. Od Příbrami
obrněné jednotky 2. gardového
mechanizovaného sboru gen. K. V.
Sviridova, 6. GTA gen. A. G. Kravčenka a od Kamýku nad Vltavou
jednotky 25. gardového střeleckého
sboru gen. F. A. Ostašenka a 7. GA
gen. M. S. Šumilova. Postupně
se zde tak sešly jednotky armád tří
sovětských frontů. Od Příbrami
1. ukrajinského frontu maršála I. S.
Koněva, od Dolních Hbit oddíly
4. ukrajinského fontu generála J. A. I.
Jeremenka a od Tábora 2. ukrajinského frontu maršála R. J. Malinovského. Poslední silná palba
kolem druhé hodiny ranní 12.5.
ukončila 2. světovou válku v Evropě
a uzavřela vítězným bojem i pražskou operaci. Padlo 60 sovětských
vojáků a partyzánů, příslušníků
smíšeného
odbojového
oddílu,
23 členů domácího odboje, 12
příslušníků 1. Buňačkovy divize
ROA vlasovců. Zajato bylo 6000
vojáků vojsk SS s 2000 automobilů
s vojenským materiálem. Vojska
Rudé armády postupovala pak dále
k jihu po linii státní silnice, kde
probíhalo odzbrojování německých
vojsk.
(Slivice-svědectví pravdy - 2010)

První tank RA v Komárově 10.5.1945.

Přivítání.

Závěrem dovolte ocitovat poselství jednoho z nejmoudřejších Čechů.
„Abychom byli moudří a s námi celý svět, učme lidi učit se, ne aby se učili,
ale aby věděli. Vědět, však ne aby věděli, ale aby přikládali ruku k činu.
Aby konečně přikládali ruku k činu ne proto, aby tak činili, nýbrž aby
se dosáhlo cíle všech činů, jimiž je mír a blaženost.“ Jan Amos Komenský
-lh-muzejní komise
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Sedmdesát let
My lidé jsme sami o sobě přesvědčeni, že jako živočišný
druh člověk moudrý - homo sapiens sapiens - jsme jako
jediní nadáni darem řeči, jejím převodem na trvanlivější
formu prostřednictvím písma a tím i zachováním paměti
pro budoucnost - pro následující generace. No nevím,
jestli tak tomu opravdu a bezvýhradně je a jestli dar řeči
a písma zejména v poslední době neslouží i jiným účelům.
V letošním roce si připomínáme 70 let od ukončení
poslední světové války. I když se bezprostředně po ní
celý svět dušoval, že již nikdy více, prakticky hned poté
se začalo byť v omezené míře válčit znovu v různých
částech světa znovu a válčí se doteď. U nás v Evropě
byl klid až do 90. let, do krvavého rozpadu Jugoslávie.
A i tato válka s námi moc nehnula včetně závěrečného
!!humanitárního bombardování!! - byla přece daleko (!)
a koneckonců byla to věc těch obyvatel tam, když se přeci
nedomluvili. Postupně a rádi jsme slovo válka vytěsnili
z našeho žití jako termín pro něco hrůzného, co se nás
ale přece netýká.
Doba se však mění. Všimnuli jste si, jak slovo válka začalo
být najednou používané? A ne jako samotné, aby to tak
nebilo do očí, používají se různá adjektiva. A tak tu máme
- kromě již dávno používaných názvů jako válka světová,
lokální, občanská, horká, jaderná, studená, náboženská,
nacionální také válku mediální, omezenou, hybridní,
válku civilizací, válku podporující někoho či něco včetně
války podporující rozvoj ekonomiky (!) a postup naší
jediné a spravedlivé demokracie - a tak dále. Ale odmysleme si ta adjektiva. Co zůstane - podstatné jméno
válka. A to je to, oč tu běží. To slovo se má stát totiž
postupně v našem vnímání něčím samozřejmým, něčím,
co bychom měli přijmout jako běžnou součást řešení
mezilidských konfliktů, prostě jako realitu našeho života
- a života dalších generací, realitu, s kterou se nedá nic
dělat.

Pietní vzpomínka

K uctění památky padlých a 70. výročí
konce 2. světové války zveme občany
našeho městyse na pietní vzpomínku,
která se koná u hrobů Rudoarmějců
na hřbitově v Mrtníku.
Organizátory jsou tradičně obce
Hvozdec, Chaloupky a městys Komárov.
Význam osvobození Československa
a vítězství spojeneckých armád nad
fašismem připomene Jiří Pokorný, předseda
Klubu českého pohraničí z Berouna.
Pietní akt se uskuteční
ve středu 6. května od 17.30 hodin
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Zároveň s výše uvedeným v současné době probíhá,
pomalu, ale o to důsledněji, revize výsledku poslední
světové války. Postupně se dozvídáme, že jeden z jejích
vítězů nebyl vítěz, ale vlastně sprostý okupant, gauner
či rovnou dobyvatel, že zbabělostí a povolností svého
vrchního velitele armády nemohl druhý vítěz již v dubnu
osvobodit české země až po slovenskou hranici a další
podobné perly, které s tehdejší realitou nemají nic
společného. Nadto se dozvídáme o blahodárném působení válek na technický pokrok a ekonomiku světa.
Dlužno podotknout, že tvůrci či propagátoři těchto
perel alespoň v naší zemi jsou ve velké míře vzdělaní
lidé s tituly před i za jmény. Svědčí to o tom, že bez
ohledu na vzdělání se tito lidé dostali na úroveň jiného
- a také hodně starého řemesla („jako profesionál(ka)
splním každé přání zákazníka“) a jsou za šíření takovýchto názorů velmi dobře zaplaceni.
Vloni jsme si připomínali jiné výročí - zahájení 1. světové
nebo také Velké války. A u tohoto výročí bychom se
měli zastavit, ta druhá válka byla vlastně pokračováním
té Velké, která nic nevyřešila. Tehdy, na jaře 1914 lidé
v Evropě žili již bezmála 50 roků v míru. V mezích
možností své doby si života užívali, chodili na pivo
či do kaváren, na fotbal, na zábavy a bály, cvičili v Sokole.
Nějaké omezené války na Balkáně je nezajímaly, bylo
to daleko a koneckonců byla to věc těch obyvatel tam,
když se přeci nedomluvili. Za rok nato jich tisíce ležely
na vojenských hřbitovech v Srbsku, Haliči či Karpatech
a jejich blízcí v zázemí pak na konci války oslabeni
válečným strádáním umírali po tisících na španělskou
chřipku. Kdybychom se dokázali v čase vrátit zpět a tento úděsný osud svým předkům předložili, nevěřili by
nám. Vždyť jejich politici sice jsou jací jsou, ale ty hrůzy
přece nedopustí. Pak stačilo několik fanatiků a sedm kulí
v Sarajevu.
Jak jsme na tom my nyní, v této době. Také si nic
nepřipouštíme, v důsledku technického pokroku jsme
ale jako společnost zranitelnější víc než si dovedeme
představit. A politici - ti zůstali stejní jako před sto lety.
Věříte politikovi, který ještě před několika roky z opozičních lavic dštil oheň a síru na záměr umístit v Brdech
radar jedné velmoci a nyní - tentokrát již jako vládní
ministr, by samou ochotou dokázal představitelům
této velmoci podlézt i pod prahem do jejich kanceláře?
Za pár let by nám mohl místo zpráv v televizi předčítat
Korán. A dokázal by nám to i zdůvodnit.
Zpět k výročí 70 let od ukončení války. Nemělo by to
být jenom o oslavách a vzpomínání. Mělo by to být
i o uvědomění si, že situace kolem nás se mění. Obávám
se, že k horšímu. A že bychom mohli či měli dát najevo,
že se nám to nelíbí. Ještě pořád jsou možnosti - volby,
alespoň nějaká média schopná uveřejnit jiný než ten
správný a jediný názor. V opačném případě si myslím,
že k těm 70 letům už mnoho dalších roků v míru nemusí
přibýt. Rád bych se mýlil.
S přáním hezkého dne
ing. František Sojka

Souhrn nejdůležitějších bodů
jednání rady městyse do 20.4.2015
Rada městyse

Na čem rada městyse pracuje

❚ Schválila rekonstrukci ulice Spojovací firmou Strabag,
vítězem výběrového řízení .
❚ Schválila

zřízení

autobusové

zastávky

v

ulici

Záskalská u bývalé hospody „Na Kocábce“.
❚ Zahájila jednání s firmou LS Real o dokončení silnice
v lokalitě „Dráteník I“ a pokračování v lokalitě
„Dráteník II“ za asistence právníka specializovaného
na stavebnictví.
❚ Na základě výběrového řízení schválila zadání
zpracování územní studie pro budoucí zástavbu
v lokalitě „Nad Kocábkou“.
❚ Rozhodla o vypsání výběrového řízení na rekonstrukci
veřejného osvětlení v ulici Spojovací.
❚ Schválila opravu rozvaděčů veřejného osvětlení
v havarijním stavu na sídlišti a na Náměstí Míru.
Rozvaděče

jsou

již

kompletně

zrekonstruovány

a funkční.
❚ Schválila podání žádosti o dotaci na rekonstrukci
mateřské školy a zdravotního střediska.
❚ Schválila podání žádosti o dotace na provoz pro sbor
dobrovolných hasičů a knihovnu z fondu Středočeského kraje.
❚ Schválila podání žádosti o dotaci na rekonstrukci
podlah v základní škole. Všechny žádosti o dotace
jsou již podány.
❚ Schválila zbudování veřejného osvětlení v ulici

❚ Rada oslovila architekty ve věci podání cenové
nabídky na zpracování urbanistické studie pro sídliště
v Komárově. Cílem je harmonicky vyřešit umístění
zeleně, parkovacích míst, dětských hřišť, odpočinkových zón, komunikací, veřejného osvětlení a řešení
odpadového hospodářství.
❚ Na opravě nejkritičtějších úseků veřejného osvětlení.
❚ Na zprovoznění sběrného dvora v areálu kovošrotu
Lorenz za plechovou halou. Sběrný dvůr by umožnil
celoroční odevzdávání nebezpečného odpadu, velkoobjemového odpadu a elektrických spotřebičů.
❚ Jedná se správou a údržbou silnic Středočeského kraje
o opravě svodidel podél Červeného potoka u Buzuluku, poničené opěrné zdi u vlečkového přejezdu
u Buzuluku a o možnosti rekonstrukce silnice v ulici
Sokolská.
❚ Na

zajištění

odvodnění

pravého

boku

mostní

konstrukce ve směru toku Rohlovského potoka
u základní školy.

Rada městyse neschválila
❚ Kácení vzrostlých jehličnanů v areálu mateřské školy
na základě dendrologického posudku.
❚ Vzhledem k nákladům, zbudování zpevněné odstavné
plochy u sokolovny v tomto roce.

Bedřicha Smetany a v ulici Sokolovická v úrovni

Zápisy z jednání rady městyse

bývalé pekárny.

jsou k dispozici na webových stránkách městyse

❚ Schválila volební řád školské rady. Ta bude mít nově
6 členů, z toho dva zástupce městyse.
❚ V souladu se změnou zákona schválila přechod
z režimu grantů na režim dotací.
❚ Jednala s velitelkou městské policie Hořovice o systému spolupráce a nastavení kontrolních mechanismů.
❚ Schválila vydání almanachu o divadelní tradici
v Komárově.

www.ikomarov.cz, nebo k nahlédnutí na úřadu městyse.

Náměty, připomínky, dotazy k jednání
rady městyse
prosím zasílejte na e-mail podatelna@ikomarov.cz, nebo
předejte osobně na úřadu městyse.
Děkujeme!
Za radu městyse Komárov připravil Jan Křikava
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Programové prohlášení zastupitelstva každé obce je důležitým strategickým dokumentem.
Nejinak je to s Programovým prohlášením městyse Komárov na období 2014 – 2018.
Jde o dokument, který nám, obyvatelům Komárova, říká, čím se zastupitelstvo, rada a další
orgány obce budou po dobu svých mandátů zabývat, jak budou obec řídit, jaké oblasti rozvíjet,
jak bude obec hospodařit, co nového se vybuduje. Dokážeme v něm najít i konkrétní záměry
spojené s výstavbou, s podporou školských institucí, budeme znát záměry na podporu kultury
a sportu a dalších oblastí našeho společného života v obci.
Programové prohlášení zastupitelstva městyse Komárov na období 2014 – 2018 bylo projednáváno a schváleno na jednání zastupitelstva městyse, které se konalo ve dnech 5.3.2015
a 12.3.2015. Komárovák vám přináší na svých stránkách jeho úplné znění.

Programové prohlášení zastupitelstva
městyse Komárov na období 2014 – 2018
SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE

❚ Připravíme nový systém práce výborů, komisí a nově
zřídíme redakční radu jako výbor zastupitelstva.
❚ Zaktualizujeme jednací řády výborů, rady a komisí
rady. Dále zaktualizujeme pracovní náplň jednotlivých
zaměstnanců městyse.
❚ Zasedání zastupitelstva se bude konat v předem
stanovených termínech, s maximálním odstupem
2 měsíců. Podklady na zasedání ZM budou zveřejněny
na webových stránkách městyse jak pro zastupitele,
tak i pro občany.

HOSPODAŘENÍ OBCE

❚ Základem hospodaření obce je odborně a kvalitně
připravený vyrovnaný rozpočet a jeho průběžná
kontrola. Proto rozpočet pro roky 2015-2018 budeme
vždy připravovat ve spolupráci s komisemi, výbory,
vedoucími pracovníky zřizovaných organizací a zástupci místně příslušných spolků. Plnění rozpočtu
bude pravidelně kontrolovat finanční výbor ZM.
❚ Zefektivníme činnost technických služeb zajišťovaných
městysem a současně otevřeme zpoplatněné služby
obyvatelům městyse.
❚ Pro navýšení příjmové strany obce budeme usilovat
o čerpání finančních prostředků jak z ESF, z dotačních
titulů Středočeského kraje a také z MAS Brdy.
❚ O majetek městyse budeme pečovat s rozmyslem,
hospodárně a efektivně.

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA
A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

❚ Zahájíme rekonstrukce MŠ a zdravotního střediska
s cílem úspor provozních nákladů a zlepšení funkce
těchto zařízení.
❚ Naším cílem je přestavba hasičské zbrojnice za účelem
vytvoření odpovídajících prostor s kvalitními podmínkami pro činnost zásahové jednotky a zájmového
kroužku.
❚ Budeme řešit situaci Domu kultury OS KOVO Buzuluk
- vstoupíme do jednání s vlastníkem nemovitosti
s cílem zajistit pro Komárov víceúčelové zařízení.
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❚ Zajistíme rozvoj parkovacích ploch na náměstí Otty
z Losů, u Domu kultury OS KOVO Buzuluk,
u sokolovny a na náměstí Jana Husa.
❚ Vybudujeme autobusovou zastávku v ulici Záskalská.
❚ Budeme řešit komplikovanou dopravní situaci před
ZŠ Komárov.
❚ Zadáme zpracování urbanistické studie sídliště
se zaměřením na parkovací plochy, zelené a klidové
zóny a dětská hřiště.
❚ Připravíme projekt na přestavbu tělocvičny u ZŠ
Komárov.
❚ Zahájíme rozvoj zástavbových území v souladu s ÚP
formou zástavbových plánů v lokalitě „Nad Kocábkou“
a „U Sokolovny“.
❚ Ve druhé polovině volebního období provedeme
rekonstrukci druhé etapy ulice Záskalská.
❚ Zahájíme rekonstrukci ulice Spojovací.
❚ Budeme aktivně spolupracovat s občany při tvorbě
územního plánu.
❚ Vybudujeme stacionární sběrné místo pro velkoobjemový a nebezpečný odpad.
❚ Zpracujeme projekt pro rekonstrukci úřadu městyse
a budovy čp. 215.
❚ Ve spolupráci s povodím Vltavy budeme řešit úpravy
koryt potoků Jalového, Červeného a Rohlovského.

ŠKOLSTVÍ, SPORT, KULTURA A VOLNÝ ČAS

❚ Prostřednictvím nové školské rady budeme úzce
spolupracovat s vedením ZŠ TGM Komárov.
❚ Ve spolupráci s vedením MŠ Komárov budeme podporovat rozvoj materiálně technického zabezpečení
pro předškolní vzdělávání.
❚ Budeme finančně a materiálně podporovat volnočasové aktivity dětí a mládeže v komárovském pracovišti SVČ DOMEČEK Hořovice.
❚ Udržíme systém finanční podpory sportovních a zájmových organizací. Budeme nápomocni při údržbě
sportovních areálů v prostorách FK Komárov a TJ Sokol.
❚ Zabezpečíme provoz a další rozvoj místní knihovny.

❚ Zajistíme provoz komárovského MUZEA a nadále
budeme spolupracovat s Národním technickým muzeem v Praze.
❚ Podle možností přispějeme k opravám kostela
v Mrtníku a přilehlého hřbitova.
❚ Budeme nadále spolupracovat s místními spolky
v organizaci kulturních a sportovních akcí.

❚ Umožníme místním podnikatelům umístění reklamy
na místní mobiliář.
❚ Podle charakteru veřejných zakázek budeme oslovovat
rovněž místní podnikatele.
❚ Oslovíme firmu Buzuluk, a.s. Komárov jako největšího
zaměstnavatele v místě za účelem spolupráce při řešení
otázek v oblasti rozvoje městyse.

INFORMACE A KOMUNIKACE S OBČANY

❚ Zkvalitníme a rozšíříme informovanost občanů prostřednictvím úpravy webových stránek.
❚ Zasadíme se o vznik místního informačního centra.
❚ Zajistíme pravidelné vydávání časopisu Komárovák
a jeho doručování do poštovních schránek obyvatel
městyse Komárov.
❚ Zřídíme informační tabuli na sídlišti.

SOCIÁLNÍ PÉČE A ZDRAVOTNICTVÍ

❚ Zaměříme se na sociální problematiku spoluobčanů
včetně zdravotně postižených.
❚ Zasadíme se o trvalý provoz DPS.
❚ Pozornost budeme věnovat sociálně-právní ochraně
dětí ve spolupráci s MŠ Komárov, ZŠ TGM Komárov,
soc. odborem MěÚ Hořovice a SVČ Domeček Hořovice.
❚ Zajistíme podmínky pro poskytování zdravotní péče
v městysi.
❚ Vyvoláme jednání s majiteli nemovitostí s cílem bezbariérového zpřístupnění většiny důležitých zařízení.
❚ Vytvoříme plán bytového hospodářství s cílem vytipovat a následně lokalizovat byty ve vlastnictví městyse
pro občany v nouzi nebo obtížné situaci.

BEZPEČNOST OBČANŮ
A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST
❚ Nadále budeme spolupracovat se Svazem měst a obcí
na zajištění dopravní obslužnosti v rámci mikroregionu
Hořovicko.
❚ Spolu s městskou policií budeme realizovat preventivní
program pro děti, mládež a seniory.
❚ Ve spolupráci s městskou policií zajistíme, s ohledem
na potřebnou ochranu dětí a mládeže, důslednou
kontrolu prodeje tabáku a alkoholických nápojů
mladistvým.
❚ Budeme důsledně kontrolovat činnost městské policie
a hodnotit její výsledky.
❚ Místní dobrovolné hasiče vnímáme jako nezastupitelného a nepostradatelného partnera pro řešení krizových situací, proto bude naší prioritou zajistit provoz
JSDH.

PODPORA MÍSTNÍCH
ZAMĚSTNAVATELŮ A PODNIKATELŮ
❚ Podpoříme či pomůžeme zprostředkovat členství
zájemcům z řad zaměstnavatelů a podnikatelů v Místní
akční skupině Brdy.

Radim Šíma
místostarosta
Komárovák bude na svých
stránkách představovat nejen
dokumenty, okénka z radnice, ale i jednotlivé zastupitele,
jejich názory, podněty, zamyšlení...
K programovému prohlášení se vyjádřil zastupitel
a místostarosta městyse pan Radim Šíma.
Která oblast programového prohlášení
je Vám, Radime, nejbližší?
Těžko se dá vybrat jeden bod nebo oblast programového
prohlášení. Jsem si jist, že je potřeba jednotlivé body
společně propojovat. Žádný bod by se neobešel bez
šetrného hospodaření a komunikace s občany. Školství,
sport, kultura a volný čas - to bych označil jako bod
programového prohlášení, který je mi nejbližší. Již dlouho
se věnuji práci s dětmi a mládeží v různých volnočasových oblastech. Mojí snahou je děti vést k lásce k přírodě
a lidským hodnotám. Samozřejmostí je i kultura, o kterou
je v našem městysi stále zájem.
Máte přehled o tom, do jaké míry jsou jednotlivé
oblasti prohlášení rozpracovány?
Programové prohlášení sestavovalo celé zastupitelstvo městyse, včetně poradních komisí rady. Mohu říci,
že v komisích zasedají odborníci na dané téma a ti zaručují rozpracování a také plnění. Všechny body programového prohlášení jsou rozpracovány, některé jen
v pracovní verzi, jiné do nejmenších detailů. Ing. Jonák,
předseda komise pro rozvoj obce, výstavbu a péči o životní prostředí, má rozvoj obce podrobně rozpracovaný.
Na některé části je vypracovaná projektová dokumentace.
Snažíme se vyhledávat dotační tituly, abychom ulehčili
obecnímu rozpočtu.
Co osobně uděláte pro to, aby se jednotlivé body
programového prohlášení naplnily?
Programové prohlášení vnímám jako pomyslnou kolej
pro práci zastupitelstva a rady městyse. Budu se snažit
plnit programové prohlášení v rámci své funkce, budu
pracovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Během našeho volebního období si budeme volit priority,
které si vyžádá okamžitá situace. Samozřejmě nesmíme
zapomínat na chod a údržbu současného stavu majetku
městyse.
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Komárov prožil divadelní maraton
Od 15. do 19. dubna 2015 proběhl v komárovském Domu kultury
Buzuluk divadelní festival Pešík. Během pěti dnů se odehrálo osm představení, z toho dvě dopolední pro děti a festival navštívilo více jak 1900 diváků.
Hned první den zažili diváci vše, co ke správnému festivalu patří. Ve foyer
kulturního domu se za doprovodu živé klavírní hudby, o kterou se postarala
slečna Tereza Vokáčová, diváci prošli po červeném koberci a mohli si užít
krásnou sváteční atmosféru. Chodby zdobily nástěnky s fotografiemi mapující
historii kulturního života v Komárově a malby od mladého umělce Ondřeje
Košuliče. A to vše ještě podpořeno sladkou vůní štrůdlu linoucí se z divadelního baru, kde se diváci mohli občerstvit. Slavnostního uvítání diváků se
ujala vycházející herecká hvězda, pan Marek Šmied a místostarosta městyse
Komárov, pan Radim Šíma za doprovodu kolegyň z úřadu, Evy Vokáčové
a Lenky Vaníčkové, které stály u zrodu a podílely se na přípravách celého
festivalu. Po krátkém projevu následovalo slavnostní přestřižení pásky, čímž
byl Divadelní festival Pešík 2015 považován za zahájený.
Po tomto aktu diváci zhlédli představení Dokonalá svatba, které k nám
přivezla společnost Indigo company Praha. V hlavních rolích se představila
Olga Lounová, Lilian Sarah Fischerová, Michal Zelenka, Josef Hervert, Simona
Vrbická, Jana Trojanová a David Vejražka. Herecké výkony byly odměněny
bouřlivým potleskem vestoje. Po představení následovala autogramiáda,
na které se diváci mohli s herci i vyfotografovat.
Na první den byla laťka nastavena dosti vysoko, ale čtvrteční premiéra hry
Natěrač, v podání studentů VOŠ herecké v Praze, Marka Šmieda, Karolíny
Novotné a Viktorie Melešové, tuto laťku udržela. Budoucí herci svými výkony
oslnili obecenstvo a to je odměnilo neutuchajícími ovacemi.
Na páteční večer pořadatelé zajistili hru Chaos, o které se říká, že je pro
náročnějšího diváka. Herecky velice náročná inscenace, ve které v režii Jiřího
Bábka zazářily tři výborné herečky, Monika Zoubková, Ivana Machalová
a Diana Šoltysová. I tato inscenace byla stejně jako předchozí dny odměněna „standing ovation“.
Sobotní dopoledne patřilo dětem. Před vstupem do sálu je vítaly dvě princezny, které malé diváky potěšily sladkostí. V netradičním pojetí pohádky
Smolíček se představil spolupořadatel festivalu, Marek Šmied, který tuto
roli nastudoval přes noc, aby zastoupil nemocného kolegu. Spolu s Jakubem
Baranem si získali dětské publikum. Po představení se děti mohly se Smolíčkem a herci vyfotografovat.
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Sotva odjela tato pohádka, už do Komárova
přijížděl plný autobus sedlčanských ochotníků, kteří nám přijeli zahrát komedii Zítra
to roztočíme, drahoušku od autora P. Schulhoffa v režii Richarda Otradovce. Známá
televizní komedie rozesmála celé hlediště.
Soubor byl nadšen reakcemi diváků a do
hry si přidával i názvy místních podniků.
Po představení herci přijali pozvání organizátorů k malému občerstvení. Posezení
se neslo v příjemné a veselé atmosféře,
okořeněné historkami z jiných představení.
Poslední den festivalu jsme zahájili druhým
představením pro děti. Tentokrát k nám
zavítal divadelní soubor z Tábora s pohádkou Helinda a Klekánice.
Zlatým hřebem festivalu byla inscenace
Vztahy na úrovni v podání divadelní
společnosti Háta. Pro velký zájem diváků
se organizátorům povedlo představení
Vztahy na úrovni domluvit i na odpoledne.
Takže tuto hru mohl navštívit dvojnásobný počet diváků. Ti se mohli těšit z toho,
že na komárovském jevišti uvidí na vlastní
oči takové hvězdy, jako je např. Lukáš
Vaculík, Martin Zounar, Monika Absolonová,
Mahulena Bočanová, Viktor Limr, Kateřina
Hrachovcová a další. Závěrečné představení
divadelního festivalu všechny diváky příjemně pobavilo a i herci si komárovské
publikum velice pochvalovali.
Po skončení festivalu se těšíme z vašich velice
kladných ohlasů, což je pro nás ta největší
odměna za vykonanou práci. Festival ukázal,
že je o kulturu v naší obci opravdu enormní
zájem a že se diváci chodí rádi pobavit.
Jménem městyse Komárov chceme vyslovit
velké poděkování všem partnerům, bez
kterých by se akce nemohla uskutečnit.
Děkujeme členům zapsaného spolku
OBČANÉ PRO KOMÁROV a předsedovi
ZO OS KOVO Buzuluk, panu Milanovi
Ernestovi. V neposlední řadě chceme poděkovat všem lidem, kteří se na přípravách
a průběhu akce podíleli. Děkujeme všem
dobrovolným hasičům, obsluze divadelního
baru, šatny i uvaděčkám ve foyer.
A samozřejmě děkujeme vám, divákům,
za váš veliký zájem o tuto akci. Nyní nám
nezbývá nic jiného, než společně doufat,
že se podobný druh akcí v Komárově uchytí
a stane se z nich tradice.
Team Divadelního festivalu Pešík

DIVADLO V KOMÁROVĚ
1870 – 2015
U příležitosti nultého ročníku Divadelního festivalu Pešík
připravila Mgr. Libuše Hošková publikaci, kterou vydal
Městys Komárov. Ta se prodávala na festivalu a nyní je možno
ji zakoupit na úřadu městyse nebo na výstavě fotografií
v muzeu.

Divadelní festival „Pešík“
V měsíci dubnu se uskutečnil v Komárově Divadelní
festival „Pešík“. Občané městyse i dalších obcí měli
možnost shlédnout divadelní představení známých
i méně známých divadelních sdružení a odnést si
příjemné kulturní zážitky. Za zorganizování této velmi
pěkné akce děkujeme p. Marku Šmiedovi, který byl
duší festivalu, ale je třeba poděkovat i dalším.
Pracovníkům úřadu městyse a členům organizací
a sdružení, kteří se ve svém volnu zasloužili o to,
aby se náš „kulturní dům“ stal opravdu kulturním.
Kolektiv MŠ Komárov
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Vzpomínky podbrdského rodáka
aneb návrat do třicátých let
U příležitosti vydání knihy Vzpomínky podbrdského rodáka uspořádal Městys
Komárov ve spolupráci se spolkem Přátelé Komárova vzpomínkové odpoledne
ve stylu třicátých let, tedy z doby, kdy se pan Václav Fryš narodil. Na této akci
bylo zajímavé i aktivní zapojení více aktérů. Každý přispěl svým osobitým
způsobem a se svými osobitými dobovými exponáty: Buzuluk a.s, TJ Sokol
Komárov, Komárovské muzeum a Základní škola T. G. Masaryka v Komárově.
Díky tomu jsme se na pár okamžiků přenesli do 30. let minulého století.
Knihu Vzpomínky podbrdského rodáka přijali čtenáři se stejným nadšením jako
všechny předchozí jeho knihy. Představovali jsme si, že by pan Fryš mohl s námi
chvilku posedět a podepsat knihu svým věrným čtenářům. Bohužel, člověk míní
a chřipková epidemie mění. Pan Fryš se ze zdravotních důvodů nemohl dostavit.
Avšak díky členům novinářského kroužku komárovské základní školy se podařilo natočit s autorem knihy krátké video a my se mohli s panem Fryšem setkat
alespoň zprostředkovaně.
V rámci programu byla panem místostarostou Radimem Šímou a panem
vydavatelem Kameelem Machartem kniha pokřtěna. V přísálí probíhala výstava
obrazů komárovských malířů, kteří působili v malířském kroužku v Komárově
v letech 1955 až 1968. Byli to pánové: J. Balý, F. Čížek, K. Firýt, F. Janda,
F. Kebrdle, J. Laštovička, O. Pilz, J. Ringl, F. Roztočil. Tady se také konala
zajímavá přednáška paní Bc. Markéty Šinknerové o životě spolků v Komárově.
O tom, že přednáška posluchače skutečně zaujala, svědčí to, že posluchačů stále
spíše přibývalo, než ubývalo.
V hlavním sále byla pro návštěvníky připravena výstava výrobků komárovských
železáren, malá ukázka umělecké litiny Komárovského muzea, současná produkce společnosti Buzuluk Komárov, a.s. a expozice Sokola Komárov, kterou
skvěle doplnili jeho cvičenci v dobových kostýmech svou sestavou na bradlech.
K tanci a poslechu hrála pěkně od podlahy Toulavá kapela z Příbrami .
Atmosféru 30. let podtrhly nablýskané exponáty předválečných motorových
vozidel. Před sokolovnou byl vystaven automobil Peugeot 201 z r. 1929 zapůjčený
od pana Miroslava Záruby z Komárova, uvnitř v sokolovně byl vystaven také
jeho motocykl Jawa 175 Speciál z r. 1936 a dále motocykl ČZ 175 Standard
od pana Františka Devery z třicátých let. Za zapůjčení jim moc děkujeme.
Na balkóně jsme si mohli prohlédnout krásné obrázky dětí z 3. družiny od paní
Moniky Štichové. Markéta Kopečná se svými asistentkami doplnila výstavu
z družiny malým tvořivým programem pro děti.
Příjemné posezení a pohoštění, které připravila děvčata Věra Hošková a Lenka
Nesnídalová, byly milou třešničkou na dortu celého odpoledne.
Ing. Markéta Křížová, za spolek Přátelé Komárova
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Ze zprávy starosty Sokola Komárov (redakčně upraveno)
Hodnocení činnosti na valné hromadě zahájil starosta
Sokola Komárov Miloslav Devera. Zhodnotil splnění
úkolů a jejich pravidelnou kontrolu na výborových
schůzích. Byly to župní přebory a soutěže, tělocvičná
akademie, letní tábor ve Lhotě pod Radčem, taneční
kurzy, šibřinky, otázky spojené s platností nového
občanského zákoníku i činnost jednotlivých oddílů
a odboru všestrannosti. Kromě těchto úkolů zajišťovalo
vedení sokola další nezbytné akce a opravy na svěřeném
majetku. Pokácení přerostlých stromů u vchodu, úklid
a vlastními silami provedená oprava vrat a oplocení
areálu. Na původní budově byly opraveny a nově
vyzděny komíny a do budoucna se počítá s opravou
a vymalováním hlavního sálu.
V nové budově byly vyměněny staré zrezivělé radiátory. Tuto akci i opravu komínů finančně zajistila a.s.
Buzuluk Komárov 90 tisíci Kč. Revize elektroinstalace
otevřela problém dalších nutných oprav elektrorozvodů,

ZPRÁVA O ČINNOSTI
ODDÍLU TURISTIKY
❚ Zimní radovánky zhatilo teplé
počasí a nedostatek sněhu. V únoru
zaujalo členy oddílu zajímavé povídání Vl. Sojky o putování na kole
po Africe: „Po stopách E. Holuba
k Viktoriiným vodopádům“.
❚ 29.3. jsme natěšeni vyrazili (42
účastníků a 2 psi) na „Vítání jara
na Radyni“. Výstup po naučné
stezce na výšinu Prusiny, překrásný
výhled do údolí Úhlavy a Radbuzy
až k Čerchovu a Nebílovský zámek
byly nám všem odměnou. Akci zajistil V. Sojka.
❚ Velikonoční pochod pro 35 turistů a 2 psy 29.4. znamenal nejprve
cestu vlakem do Srbska a dále přes
Kubrychtovu boudu - Malou Ameriku, Mexiko a Velkou Ameriku
do Mořiny. Zasloužené občerstvení
v penzionu „Na Růžku“, pěšky
do Karlštejna a vlakem domů.
Připravil P. Beran.
❚ 8.5. tradiční Pešíkův pochod, 40.
ročník. Účast 550 lidí a 15 psů. Velký

aby se předešlo nepříjemným závadám a následným
řízením.
Závěrem starosta seznámil přítomné se zvýšením
členských příspěvků, na základě návrhu ministerstva
školství, jakož nutný předpoklad pro další spolupráci
mezi tělocvičnými spolky a ministerstvem. Pojištění
nemovitého majetku se stává záležitostí jednotlivých
těl. spolků. Pojištění sportovců a cvičenců bude i nadále
v kompetenci ČOS.
Pochvala a poděkování patří celému zábavnímu
výboru i Antonínu a Daně Fraitágovým za vzorné
zajištění tanečních kurzů, všem cvičitelům, členům
výborů jednotlivých oddílů a odborů.
Zprávu starosty Sokola Komárov doplnily zprávy
o činnosti oddílu turistiky, odboru všestrannosti,
oddílu volejbalu a vedení letního tábora.
Pozn. redakce: Vzhledem k rozsáhlosti těchto zpráv uvádíme tyto rovněž redakčně upravené.

zájem byl o soutěž v dlouhověkosti
zvířat a výstavku nerostů z našeho
okolí na Jivině. Poděkování všem
obětavým pořadatelům.
❚ Pochod 11.10. připravil J. Vácha.
„Tajemné studánky, menhiry a dolmeny v okolí Čertova břemene“
(Pozn. redakce: menhir je dlouhý kamenný blok zasazený svisle do země,
dolmeny jsou kamenné stoly). Bloudil
autobus i my. Odměnou byla krásná
místa a zákoutí naší přírody. Myslíkov - obětní kámen (virgule), Veletín,
viděli jsme menhiry a studánky
u Chlístova, přes malebnou vesničku
Ounuz kolem Čertova břemene
do Cunkova s chovem bizonů a zasloužené občerstvení v restauraci
u sjezdovky na Monínci.
❚ Pochod „Za krásami podzimu
na vrch Vladař“ 8. listopadu začal
v Lubenci. Dlouhý byl 22 kilometrů.
Chyše - krásně opravený zámek,
zahrada a zámecký pivovar. Dále
cesta podél Střely k hřebčínu Mlýnce.
Zde nás čekalo překvapení. Osminásobný vítěz Velké pardubické, žokej
Josef Váňa. Fotografie na památku.

Výstup na vrch Vladař se zbytky
osídlení z doby bronzové. Sestup
do historického města Žlutice a zpět
na ochutnávku piva v Chyši. 44 turistů a 3 psi poděkovali za přípravu
M. Sojkovi.
❚ Na „Mikulášský pochod“ 6. prosince se přes Chlum do Podlužské
hory k obnovenému jezírku vydala
skupina 27 turistů. Potom vlakem
do Újezda a posezení v hostinci
„Na Vsi“. Nechyběla výborná gulášovka či dršťková polévka, zábavná
soutěž a hodně pohody. Zasloužili
se o ni M. Suttr a P. Beran.
❚ Tradiční „Vánoční běh Komárovem“ - 31. ročník, 112 závodníků,
z toho 29 žen a žádný pes. Nejstarší
účastník byl Josef Hlušička - 76 let,
nejmladší Anna Karasová - 8 roků,
nejvzdálenější - Martin a Pavel
Pohankovi z Brna. Poděkování všem
a hlavně O. Kleknerové.
(Pozn. redakce: Co myslíte? Nejsou
snad trasy našich turistů inspirací
a pobídkou vydat se také za krásami
naší vlasti?)
Pokračování na stranách 12 a 13.
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❚ V kategorii soutěží „Pobyt v přírodě“ je tradičně úspěšný Zálesácký
závod zdatnosti v župních kolech
i přeboru ČOS. Celkově se v této
kategorii naše jednota umístila
na pátém místě v rámci ČOS.
❚ Cvičitelé se pravidelně vzdělávají
na seminářích a patří jim dík
za obětavost a vedení dětí. Desátým
rokem existuje oddíl florbalu.
Sdružuje nadšence pro tuto hru
a dosáhl rovněž velmi dobrých
výsledků v soutěžích.
❚ 22. března na přehlídce pódiových
skladeb v Praze okouzlila skladba
„Céčka“.
Dokončení ze strany 11.

ODBOR
VŠESTRANNOSTI
❚ Vyvíjel činnost v těchto oddílech:
rodiče a děti do tří let, rodiče a děti
nad tři roky, předškolní děti, dětský
aerobik, mladší žactvo, sportovní
gymnastika žákyň, žáci a dorost,
bodystyling, fit jóga, ženy - kondiční
cvičení, muži, oddíl rekreačních
sportů a oddíl florbalu.
❚ Cvičenci se hojně zúčastňovali
těchto soutěží. V „Soutěži sokolské
všestrannosti“ získali četná uznání
a medailová umístění s postupem
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do ústředních kol. Přebory v plavání
18. ledna. Přebor jednoty, následně
župní přebor ve sportovní gymnastice a přebor ČOS v sokolské
všestrannosti přinesly významná
medailová ocenění. V Praze zazářil
ve všech disciplinách v kategorii starší
žáci Honza Jelen a zejména svým
osobním rekordem a bronzovou
medailí v hodu kriketovým míčkem.
❚ Ani nejmladší cvičenci nezůstali
pozadu. Na župním přeboru předškoláků za účasti 120 dětí z Komárova, Příbrami, Černošic, Mníšku
pod Brdy, Dobřichovic a Roztok,
získali celkem 22 medailí.

❚ 5. dubna v 11. ročníku soutěže
„O princeznu junior aerobiku“
se stala komárovská děvčata přebornicemi téměř ve všech kategoriích.
❚ 14. března okouzlilo 95 cvičenců
občany našeho městyse na tělocvičné
akademii a 20.-21. září se dorostenci
zúčastnili celorepublikové soutěže
„Po stopách významných osobností
Sokola a ČR“ v Děčíně.
❚ 7. října pochodovalo k Tyršovu
pomníku 150 účastníků lampionového průvodu.
❚ 27. prosince změřilo 19 mužů své
síly na Vánočním turnaji v sálové
kopané.

ODDÍL VOLEJBALU
V roce 2014 měl 96 členů, z toho
aktivních bylo 77.
❚ V mistrovské soutěži 2013-2014
skončilo družstvo mužů v krajském
přeboru II. třídy na třetím místě.
V podzimní části mistrovské soutěže
2014-1015 se dařilo méně a mužstvo
kleslo na 7. místo.
❚ Družstvo žen „A“ je zatím v téže
soutěži na 8. místě, družstvo „B“
se drží na 1. místě s náskokem
10 bodů.
❚ Družstvo starších žákyň je v rozehrané soutěži 23 družstev krajského
přeboru na pěkném 4. místě se šancí
na zlepšení a postup. Pro získání
zkušeností hrají rovněž v Českém
poháru kadetek a juniorek.
❚ Skupina dívčí přípravky získává
v zápasech krajského přeboru v minivolejbalu nové kvality a věříme
že se její úroveň pod vedením nové
trenérky Věrky Faitové bude stále
zlepšovat.
❚ Náš oddíl volejbalu rovněž pořádá
v Komárově četné turnaje a pro své
členy má vždy pečlivě připravené
další aktivity. Lyžařský výcvik žen
a mužů v Železné Rudě, sportovní
soustředění v Komárově a velmi
vydařený letní výcvikový tábor
v Křemži. Pečuje o svěřená hřiště
a jejich okolí. Poděkování patří
trenérům za celoroční práci, sponzorům za finanční podporu i všem
ostatním za reprezentaci komárovského volejbalu.

LETNÍ TÁBOR
VE LHOTĚ
POD RADČEM
Táb or z ač a l t rad i čně d r u hou
červencovou sobotu. 67 táborníků
z Komárova a okolí spolu s rokycanskými dětmi zaplnilo tábor zdravým
ruchem a neklesající náladou, úsilím
o nejlepší výkon a výborné umístění
v soutěžích. Celotáborovou hrou
bylo pátrání spolu se Sherlockem
Holmesem a Dr. Johnem Watsonem
po vinících smrti komorníka stařičkého sira a zcizeném prstenu. Mladí
detektivové v závěru hry získali žlutá
trička s portrétem slavného kolegy.

Další závody a hry naplnily nejen
táborové dny, ale utužily i fyzickou
kondici. Cenným poučením byla
i beseda s praktickými ukázkami
a zásahy zdravotníků při různých
nehodách pod vedením MUDr.
Tomáše Jelena. Co si táborníci
zapamatovali, ověřil závěrečný test.
Tradiční celodenní výlet otestoval
obratnost a výdrž a celotáborový
besední oheň ukončil krásných
čtrnáct dní strávených v přírodě při
setkávání s vynikající partou lidí.
A právě tyto zážitky vracejí
každoročně na tábor ty, kteří rádi jdou
s chutí a elánem do něčeho nového.
Ať se tedy vydaří i ten letošní a hodně
sluníčka na obloze i v duši!
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Kleštěnice v roce 2014 - pokračování
Nyní něco ze statistiky

K 31.12.2014 osada Kleštěnice má 29 obyvatel s trvalým
pobytem, z toho je 15 mužů a 14 žen. Po mnoha letech je
na osadě více mužů než žen.
Občané osady mají celkem 1306 let, což je průměr
45.03 roku na osobu.
Muži mají celkový věk 576 let, což je průměr 38,4 roku.
Ženy mají celkový věk 730 let, což je průměr 52,14 roku.
Na osadě žije 10 důchodců z toho je šest žen a čtyři muži.
Věkové rozdělení občanů
Věk
Muži
Do šesti let
2
Do 15 let
1
Do 18 let
2
Do 30 let
1
Do 40 let
2
Do 50 let
0
Do 60 let
2
Do 70 let
4
Do 80 let
1
Do 90 let
0
Nad 90 let
0

Ženy
0
1
1
1
2
1
1
4
1
1
1

Na osadě bydlí 2 osoby s vysokoškolským vzděláním
a jsou to ženy.

Sociální zařazení občanů naší osady
Fajrajzlová Jaroslava
Fajrajzl Jiří st.
Fajrajzl Jiří ml.
		
Schneiderová Věra
Sábel Zdeněk
Sábelová Hana
Sábel Martin st.
		
Sábelová Pavlína
		
Sábel Martin ml.
		
Sábel Lukáš Štěpán
Vlček Lubomír
Vlčková Miroslava
Kluiberová Jana
Kluiber Adam
		
Kluiber Michal
14

důchodce
důchodce
zámečník, firma
Schwarzmüller Žebrák
důchodce
důchodce
důchodce
mistr,
kovovýroba Hořovice
operátorka, firma
Megaplast Žebrák
studující, Informační
technologie, Kolín
žák, ZŠ Komárov
důchodce
důchodce
mateřská dovolená
učeň, obor zámečník,
SOU Tlustice
novorozenec

Mgr.Koppová Jiřina
- ředitelka Základní
		 a zvláštní škola,
		 Králův Dvůr
Kopp Václav
- zámečník,
		 Buzuluk Komárov
Kratochvílová Eliška
- OSVČ,
		 finanční poradenství
Kratochvílová Michala
- asistentka, Lidl,
		 Česká republika
Kratochvíl Marek

- OSVČ

Kratochvíl Jan

- žák, MŠ Komárov

Rom Miroslav st.

- důchodce

Romová Jana

- důchodce

Rom Miroslav ml.
- elektrikář, montáže,
		 Buzuluk Komárov
MUDr. Friedmannová Petra - lékařka, OSVČ
Friedmannová Adélka
- studující, víceleté
		 gymnasium Hořovice
Friedmannová Ema
- studující, víceleté
		 gymnasium Hořovice
Přecechtělová Květuše

- důchodce

Košťálek Josef
- dělník, firma
		 Schwarzmüller Žebrák

Z občanů osady Kleštěnice
je také 13 čestných dárců krve
a ti mají odběrů:
Fajrajzl Jiří st.
Vlček Lubomír
Vlčková Miroslava
Sábel Martin st.
Kopp Václav
Sábelová Pavlína
Fajrajzl Jiří ml.
Mgr. Koppová Jiřina
Kluibrová Jana
Sábelová Hana
Sábel Zdeněk
Kratochvílová Eliška
Přecechtělová Květuše

116
93
80
64
47
42
40
39
10
9
9
3
3

Za rok 2014 občané naší osady odpracovali na úklidu
a zvelebení osady celkem 258 brigádnických hodin.
A dále na nohejbalovém hřišti odpracovali občané
a členové nohejbalového oddílu SK Balvan Kleštěnice
dalších 223 brigádnických hodin.
Fajrajzl Jiří st.

Zásahy JSDH Městyse Komárov
Od 17.2. do 20.4.2015 hasiči JSDH Komárov vyjížděli k 12 událostem.
Jedná se o 2 požáry a 10 technických událostí typu: padlý strom, nakloněný
strom hrozící pádem, technická pomoc občanům Komárova na žádost
zřizovatele a požární asistence. Při událostech spolupracovali s dalšími
jednotkami požární ochrany.
V těchto měsících proběhla povinná odborná příprava na téma požární zásah
ve výškových budovách, vyhledávání osob a následné odvětrání zakouřených
prostor. Proběhlo celkové přezkoušení všech hasičů za rok 2014. Ve dnech
3. a 4. dubna proběhla na PS Beroun cyklická příprava velitelů družstev
a strojníků k prodloužení platnosti osvědčení odborné způsobilosti, které
je nutné pro výkon funkce velitel družstva a strojník. Dále jeden člen zásahové
jednotky úspěšně absolvoval kurz nositelů dýchací techniky v rozsahu 16 hodin. Probíhala pravidelná údržba a oprava zjištěných závad zásahové techniky.

❚ Dne 25. března byla jednotka
v odpoledních hodinách povolána
společně s HZS Středočeského kraje
ze stanice Hořovice a s dalšími 16
jednotkami k požáru lesa ve VVP
Brdy, kde bylo požárem zasaženo
15 hektarů lesa.
Téhož dne ve večerních hodinách
jednotka zasahovala při požáru trávy
v obci Komárov.
❚ Od 30. března do 1. dubna jednotka zasahovala u 4 technických
pomocí typu nakloněný nebo padlý
strom vlivem silného větru na komunikaci v okolí obce Komárov.
❚ 3. dubna se uskutečnilo taktické
cvičení složek Integrovaného záchranného systému. Námětem cvičení
byla dopravní nehoda autobusu
a osobního vozidla s větším počtem
zraněných.
❚ Od 15. do 19. dubna členové JSDH
zajišťovali požární asistenci při akci
divadelního festivalu v DK Komárov.
❚ 18. dubna došlo k požáru střechy
ranče Málkov. Vzhledem k rozsahu
byl vyhlášen II. stupeň poplachu.
JSDH Komárov zálohovala po celou
dobu hlavního zásahu HZS Středočeského kraje stanici Hořovice a dva
členové zasahovali přímo na místě
požáru.
Jindřich Pacák, zástupce velitele
JSDH Městyse Komárov
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Základní škola T. G. Masaryka Komárov
BESEDY a EXKURZE

BESEDA S MĚSTSKOU POLICIÍ HOŘOVICE (2.A, 2.B)
Počátkem března navštívili naší školu městští strážníci
z Hořovic, kteří uspořádali pro žáky z druhých ročníků
zajímavou besedu. Dětem se tak naskytla možnost
seznámit se s hlavní činností městské policie, dále pak
se situacemi, při nichž policisté nejčastěji zasahují.
Pro většinu žáků bylo též velmi poutavé povídání
o „povinné výbavě“ policisty, kromě uniformy ji tvoří
také pouta, obušek, služební zbraň, pokutový blok apod.
Některé z těchto předmětů si mohly děti prohlédnout,
jiné dokonce vyzkoušet a osahat, například neprůstřelnou
vestu či pouta.
Mgr. Lucie Černá
PRVNÍ POMOC – beseda ve škole (5.A, 5.B)
V úterý 3. března proběhla v pátých ročnících přednáška
o první pomoci. Pracovníci hořovické nemocnice Rostislav Hájek a Petr Kotva seznámili děti se základními
vědomostmi a zásadami poskytnutí první pomoci. Děti
nejvíce zaujaly praktické ukázky různých zdravotnických
pomůcek a materiálů. Někteří si vyzkoušeli ošetření zlomeniny, uštknutí hadem, zastavení krvácení, poskytnutí
první pomoci lidem s cukrovkou nebo s epilepsií. Téměř
všichni si natrénovali masáž srdce a umělé dýchání
na figuríně. Náplň tohoto dopoledne zaujala nejen děti,
ale i vyučující, proto nás pracovníci nemocnice navštíví
i na druhém stupni. Děkujeme.
Mgr. Ilona Hošková
BESEDA S MICHALEM SMETANOU (7.A)
Dne 12.2.2015 se 22 žáků 7.A ZŠ T.G. Masaryka Komárov
zúčastnilo besedy s Michalem Smetanou, absolventem
oboru zahradní a krajinná tvorba na VOŠ zahradnické
Mělník. Pan Smetana dětem velmi poutavě představil
náplň své práce, tou je poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví, myslivost
a návrhy zahrad. A v prezentaci mnoha fotografií měly
děti možnost zhlédnout výsledky této práce - osázené
okrasné truhlíky, střešní zahrady, úpravu hráze rybníka
i vinici na zahradě rodinného domu. Dále se pan
Smetana zmínil o svojkovickém zahradnictví pana
Svobody, se kterým spolupracuje, a představil žákům
moderní vybavení tamních skleníků.
V závěru besedy proběhla diskuze na téma „čím chci být“.
Mgr. Jitka Pichlíková
EXKURZE DO KARLOVARSKÉ SKLÁRNY MOSER
(8.A, 8.B, 6.A)
O preciznosti výrobků sklárny Moser jsme se sami
přesvědčili dne 26.3.2015 při její návštěvě. Ráno jsme
vyrazili autobusem do Karlových Varů. Po dlouhé cestě
a chutných houskách jsme si prohlédli muzeum plné
skleněných exponátů. Nejvíce nás zaujal model Moseru
vyrobený z barevného skla. Po videu, které pojednávalo o tvorbě skla, nás paní průvodkyně zavedla do výrobní
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části. Mohli jsme si prohlédnout těžkou práci sklářů
a jejich pomocníků. Na vlastní oči jsme sledovali
vytvoření ouška ke džbánu, které nás utvrdilo v tom,
že práce sklářů vyžaduje trpělivost a přesnost. Zajímavou
exkurzi zakončila návštěva prodejny Moser, kde jsme
měli možnost zakoupit zboží, jež sklárna nabízí.
Na závěr nám daly paní učitelky rozchod na kolonádě,
zpříjemněný o koupi lázeňských oplatek. Obohaceni
o nové zkušenosti jsme spokojeně mířili autobusem zpátky domů.
Nakonec zbývá jen dodat, že všech padesát dětí včetně
nás si výlet moc užilo.
Eliška Matějková, Daniela Hlavová, žákyně 8. B
NÁVŠTĚVA KNIHOVNY (9.A, 9.B)
Dne 31.3. jsme pravděpodobně naposledy navštívili jako
třídy (9.A, 9.B) komárovskou knihovnu. Paní knihovnice
nám jako vždy četla ukázku z nějaké knihy. Tentokrát
to byla kniha od Jany Frey, která se jmenuje Falešná
volnost. Kniha je o dívce, která opustila domov kvůli
nenávisti svých rodičů a žila na ulici. Dívka postupně
podléhala drogám, otěhotněla, potratila... V knize je skutečný příběh. Byly nám ukázány i další knihy od Jany
Frey, jako je Mrazivý ráj, Posedlá strachem, Okamžik
co mění život a od Marliese Arnolda jsme viděli knihy
Zcela bez tíže, Já chci přece žít a Poblouznění. Po ukázkách jsme se mohli porozhlédnout v knihovně. Paní
knihovnice nám také nabízela knihy, které měla dvakrát
nebo i vícekrát. Nakonec od nás dostala malou pozornost na památku.
Šárka Procházková a Veronika Garaničová

SPORT
PREVENTAN CUP
Vybíjená je jednou z nejrozšířenějších míčových her
pro děti v každém věku. Právě proto pořádá Asociace
školních sportovních klubů ČR celorepublikovou soutěž
PREVENTAN CUP pro hochy a děvčata 4. a 5. tříd
základních škol. V okrskovém kole turnaje, který proběhl 25. března v Hořovicích na 1. ZŠ, bylo přihlášeno
celkem 9 týmů. Naše družstvo chlapců a děvčat v silné
konkurenci uspělo a ve své skupině získalo 3. místo.
Školu úspěšně reprezentovali tito žáci: J. Pekárková,
N. Lukešová, E. Stupková, J. Kubačák, D. Sun, Š. Vávra,
M. Zeman, T. Štěpánková, S. Červenková, K. Smetanová,
P. Nový a K. Štochl.
Mgr. Eva Štochlová, učitelka
Lyžařský výcvik žáků ZŠ TGM Komárov
I v tomto roce se pro žáky 7. ročníků uskutečnil lyžařský
výcvik. O výcvik projevují zájem i žáci z jiných ročníků,
kteří se i letos připojili. Letošní výcvik se konal první
březnový týden a stejně jako předchozí roky jsme vyrazili
směr Krkonoše, kde se nám na šest dní stala domovem
horská chata Kara v Roudnici. Na lyžařský výcvik

vyrazilo 31 žáků a je nutno zmínit, že jsme se i všichni
ve zdraví vrátili domů. První den nás čekalo rozdělení
na ty, co umí lyžovat, na ty, co si myslí, že umí lyžovat,
a na nelyžaře. Jak jsme zjistili, nelyžařů bylo celkem 14.
Ač někteří měli obavy z prudkého svahu, tak na konci
prvního dne nebyl nikdo, kdo by si s lyžemi na nohou
neuměl poradit. Každý den probíhalo dopolední i odpolední lyžování, pouze ve středu jsme odpolední lyžování vyměnili za ovocný pohár v nedalekých Vítkovicích.
Ve čtvrtek odpoledne proběhly tradiční závody ve slalomu, ve kterém si žáci ověřili své schopnosti. Všichni
závodníci absolvovali závod bez problémů a s velikým
nasazením.
V pátek jsme zopakovali všechny dovednosti a zakončili
tak celý výcvik. Konec výcviku nastal dřív, než jsme
čekali. Věřím, že všichni účastníci si odvezli pár krásných
zážitků, které jim budou hezkou vzpomínkou.
Mgr. E. Štochlová, V. Křesadlová, Mgr. Š. Borovský

ZÁBAVA
DRUŽINOVÁ „MAŠKARÁDA“
V době masopustního veselí vždy školní družina pořádá
maškarní bál. Kýžený den nastal 6. března. Do masek
se někteří nedočkavci převlékli už během některé
z dopoledních přestávek, aby si kostým pořádně užili.
Většina dětí se ale převlékla těsně před obědem,
a to proto, aby také paní kuchařky měly nějaké povyražení. Rády se zasmějí našim převlekům. V tělocvičně
jsme se jako obvykle hned vyfotili a mohlo nastat oblíbené rejdění. Střídala se muzika s tancem a mezitím jsme
stihli i pár soutěží. Vyřádili jsme se opravdu do sytosti.
Podobný program chystáme ještě na konci dubna.
Převlékneme se za čarodějnice a čaroděje, zatancujeme
si a zařádíme v duchu národních tradic.
Už se zase máme na co těšit.
Markéta Kopečná, vychovatelka ŠD

FLORBALOVÝ TURNAJ ŠKOL
Dne 27.3. jsme se vydaly s mou věrnou fotografkou
Zuzkou Trinerovou do místní sokolovny, kde jsme byly
svědky nevídaných zápasů. Už když jsme přišly, bylo
znát napětí a nervozita hráčů. Do sokolovny přijely
týmy 1. a 2. ZŠ Hořovice, GVH Hořovice, Cerhovice,
Zaječov a nechyběl ani náš tým komárovské základky.
V úvodu se hráči rozdělili na mladší a starší, a poté
to všechno začalo. Nakonec, po urputných bojích plných
emocí, jsme se dozvěděly výsledky. V mladší kategorii
zvítězilo družstvo 2. ZŠ Hořovice a v kategorii starších
zvítězilo domácí družstvo Komárova. Též jsme se dozvěděly jména nejlepšího hráče a brankáře. Nejlepším
hráčem za mladší žáky se stal Adam Peták z 2. ZŠ Hořovice a za starší hráče to byl Lukáš Fišer z domácího
týmu. Nejlepšími brankáři byli Honza Hnízdil za starší
kategorii a Tomáš Kořínek za tu mladší.
Michaela Marková, redaktorka 9.A
FUTSAL PRAHA
Dne 30.3.2015 komárovští chlapci vyrazili do Prahy
na turnaj ve futsalu. První zápas našich hochů proti
Sokolovu skončil remízou. Poté hoši dlouho nehráli,
ale udržovali se v kondici, přesto zápas proti Teplicím
prohráli 2:4, možná i díky zranění našeho útočníka Jakuba Lukavského. Ale neztráceli hlavu a v utkání s Prahou
vyhráli 9:0. Díky této výhře postoupili do finále, které
proběhne 16. 4. v Brně. Domů se kluci vraceli šťastní,
ale unavení. Při cestě zpátky dostali chutnou odměnu.
Eliška Dostálová, Anežka Voříšková, Simona Marková
Pozn. redakce: A komárovští kluci nám neudělali ostudu
ani v Brně. Z celorepublikového finále se vrátili jako
stříbrní! GRATULUJEME ke skvělému umístění!

V neděli 10. května v 17 hodin
se bude opět konat

májová
pobožnost
v kapličce v Komárově,
spojená s požehnáním
městysu Komárov
Vydejte se s námi
k Panně Marii Komárovské
vyprosit od ní přízeň pro naši obec
a její obyvatele!
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Zahrada
v mateřské
škole
V loňském školním roce jsme začali
1. etapu obnovy školní zahrady. Byly
vykáceny některé stromy (narušené
a vyhnilé) zrekultivován a upraven
zadní svah školní zahrady, oset nový
trávník a vysazen malý sádek s ovocnými stromky a keři. Podél potoka
byly vysazeny túje, které budou zajišťovat stín a větší intimitu zahrady.
Pod houpačkami byly zhotoveny
dopadové plochy s kamínkem a instalovány nové hrací prvky skluzavka
s houpačkou a dřevěný vláček.
V letošním roce jsme již začali
s 2. etapou obnovy. V zadní části
zahrady bylo zhotoveno proutěné
iglú a tunel. Tyto prvky jsou zhotoveny z přírodních materiálů, aby
nebyl narušen přírodní ráz zahrady,
a budou postupně obrůstat listy.
V průběhu jara budou instalovány
nové houpačky se skluzavkami.
V nadcházejícím školním roce bychom
chtěli zrekonstruovat mlhoviště, které
využíváme v letních měsících pro
osvěžení dětí.
Jana Popelková, MŠ Komárov
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