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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.
❚ Rada městyse (dále RM) doplnila
připomínky k zadání územní studie
„Na Pískách“, ty byly předány k zapracování na MěÚ Hořovice. Nyní musí
rada vyhlásit poptávku na zhotovitele studie, kterému vedoucí odboru
výstavby a ŽP MěÚ Hořovice Ing.
Grunt předá zadání. Po zpracování
první verze bude následovat schůzka
majitelů pozemků v dané lokalitě,
kde bude projednán návrh a řešení
územní studie.
❚ RM společně se zastupiteli připravila připomínky k návrhu zadání
změny územního plánu obce Chaloupky. Názor zastupitelů a rady byl
ve formě podnětů zaslán na MěÚ
Hořovice ve znění:
„Městys Komárov nesouhlasí s plánovanou výstavbou přehrady v lokalitě
Velkého rybníka za zříceninou hradu
Valdek a navrhuje místo toho přistoupit k plánování a realizaci přírodě
blízkých opatření pro zadržení vody
v krajině, které doporučuje i řada

expertů včetně ministerstva zemědělství. Tedy mj. zlepšení retenční kapacity a skladby lesa a jeho ozdravení,
obnovení přirozených mokřadů a tůní,
obnovení zaniklých rybníků, aplikaci
udržitelného hospodaření se zemědělskou půdou, znovuzavedení organické
hmoty do půdy a realizaci protierozních opatření.
Odůvodnění nesouhlasného stanoviska:
1) Během napouštění a provozu přehrady (výpar z hladiny v horkých
letních měsících) by došlo ke snížení průtoku v Červeném potoce
se všemi negativními následky, které
to přináší např. pro Červený rybník
a biotopy navázané na Červený
potok.
2) Během výstavby by došlo k nežádoucímu zvýšení provozu těžké
nákladní dopravy přes území městyse Komárov.“
❚ RM připomínkovala pasport
místních komunikací a dopravního

K o m á r o v

značení. Probíhá zapracování připomínek se zhotovitelem.
❚ RM pracuje na přípravě zadání
studie ohledně zklidnění dopravy
a bezpečnosti přechodů v centru
obce.
❚ RM schválila podmínky pro
poskytování finančních prostředků
z Grantového programu městyse
Komárov pro rok 2018, které jsou
vyvěšeny na webu městyse.
❚ Lékařská péče v Komárově
Počátkem roku 2018 ukončila svoji
činnost MUDr. Laštovičková ve stomatologické ordinaci. Jménem všech
občanů jí děkujeme za odvedenou
práci a přejeme klidný odpočinek,
hlavně zdraví a klid. O ordinaci po
paní doktorce projevila zájem dentální hygienička, která si zařizuje
praxi pro Komárov. Dentální hygiena
je odborná pomoc a důkladná prevence v péči o náš chrup. O nástupu
budeme informovat v dalším čísle.
Co se týká pediatra pro naše děti
a spádové oblasti, řešíme celou věc
s dcerou paní doktorky Šnebergrové
a společně se snažíme najít a zajistit
pokračování pediatrické péče.

Narození

21 občanů

Přistěhováno

42 občanů

Odstěhováno

54 občanů

Zemřelo

25 občanů

❚ Hospodaření městyse Komárov
Finanční prostředky městyse Komárov jsou oproti očekávání vyšší.
Rozpočet na rok 2018 je sestaven
jako přebytkový. Přebytek bude
použit na krytí úvěru na kanalizaci
a na stavbu PZ Komárov.
Stav účtu k 1.1.2018 19.929.125,89 Kč
rezerva z let minulých.

2.322 občanů

Radní Ondra Holman a Radim Šíma

Stav obyvatelstva obce k 1.1.2017

Stav obyvatel k 31.12.2017

2.338 občanů

Stav PZ Komárov
Vzhledem k pochybnostem ohledně kvality provedení stavby na straně zhotovitele jsme oslovili
zhotovitele, technický dozor a projektanta, aby navrhli řešení zjištěných nedostatků stavby zejména
v oblasti statiky. Veškeré připomínky k možným
pochybením jsou konzultovány s odborníky, konkrétně s doc. Gattermayerovou, specializující se

na statiku staveb a JUDr. Sršněm, který poskytuje
městysi právní poradenství ohledně probíhajícího
jednání se zúčastněnými stranami.
Víme, že jsme slíbili podání bližších informací,
bohužel momentálně nemáme výsledky v ruce
a vzhledem ke složitosti jednání nejsme schopni
v tuto chvíli poskytnout ucelené informace. Učiníme
tak, jakmile z jednání vyplynou jednoznačné závěry.
Místostarosta Radim Šíma

Adventní vystoupení
na náměstí

Hudba v podání dětí
vždy potěší
Advent v sobě ukrývá kouzelnou moc. Lidé si na sebe najdou
čas, setkávají se a najednou k sobě mají o kousek blíž. I našich
dětí se svátky dotýkají. Nejenže se těší na dárky, vytvářejí
adventní věnce a různé vánoční ozdoby, také se rozhodly
potěšit svým hudebním vystoupením i naše spoluobčany v DPS
v Komárově a v Domově Na Výsluní v Hořovicích.
Během koncertu zazněly tradiční i populární koledy v podání
flétnového souboru při školní družině pod vedením vychovatelek
Pavlíny Jánské a Markéty Kopečné a sborečku složeného ze žáků
druhého stupně pod taktovkou Evy Pelánové. Obě tyto akce nám
přinesly velikou radost. Děti byly nadšené z příjemné atmosféry
a milého přijetí jak v DPS v Komárově, tak v Domově Na Výsluní.
Velký dík patří panu místostarostovi ÚM Komárov panu Radimu
Šímovi, který zařídil občerstvení v DPS Komárov a na přání dětí
zorganizoval vystoupení v Domově Na Výsluní. Odměnou nám
byl nejen potlesk, sladké pamlsky od posluchačů a jejich rozzářené
úsměvy, ale i nádherná báseň pana Antonína Hnízdila z Domova
Na Výsluní, kterou na závěr přednesl a věnoval našim dětem.
Báseň se jmenuje Děti - naše života květy a nese poselství, že děti
jsou naše budoucnost, nová naděje, naše zrcátko, milé z lásky
poupátko. Děkujeme panu Hnízdilovi za tato nádherná slova.
Eva Pelánová
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Dne 3.12.2017 žáci naší základní školy jako
každý rok vystoupili se svým vánočním programem na adventních trzích. Náměstí rozezněly
vánoční koledy v podání žáků z hudebního
kroužku při školní družině pod vedením vychovatelek Pavlíny Jánské a Markéty Kopečné,
které byly doplněny zamyšlením se nad
smyslem Vánoc, jejich tradicemi a zvyklostmi
bez ohledu na jakákoliv náboženství. Poté
následovalo vystoupení dětí ze 3.B s písněmi
Čertíčci a Veselé Vánoce a pásmo tradičních
i populárních koled žáků z 2. stupně pod
vedením paní učitelky Evy Pelánové.
Doufáme, že i letos jsme přispěli k vytvoření
kouzelné atmosféry, kterou vánoční trhy
v Komárově vždy bezpochyby mají.
Eva Pelánová

Pernštejni jsou
Vikingové
Ve středu 6. prosince 2017 naši školu navštívila skupina historického šermu Pernštejni
s vystoupením zaměřeným na Vikingy. Velmi
poutavým vystoupením žákům 4.-9. ročníků
přiblížili dobu, ve které Vikingové žili. Dva
Vikingové, kteří se vylodili v naší tělocvičně,
se podělili se žáky o mnohé věci ze svého života.
Vyprávěli o vikinské společnosti a právním
systému, o vikinských výpravách, o oděvech
a zbraních, které také představili.
Na krátkou chvíli se stali Vikingy také někteří
žáci naší školy a vyzkoušeli si prakticky vikinskou válečnou strategii. Před ukončením
vystoupení ještě oba Vikingové předvedli
souboj s meči a válečnými sekerami. Za svůj
výkon byli odměněni velkým potleskem všech
přítomných žáků a pedagogů.
Eva Pelánová

DEN JAZYKŮ

Ve dnech 19. a 20. prosince 2017 proběhl na ZŠ v Komárově „Den jazyků“.
Žáci druhého stupně si připravili ve spolupráci s učiteli aktivity týkající se
konkrétních států Evropy a jejich jazyků pro ostatní žáky školy. Států bylo
celkem osm: Dánsko, Slovensko, Itálie, Rusko, Nizozemí, Francie, Španělsko
a Velká Británie.
O Dánsku, kromě mnoha zajímavých
informací, se například děti dozvěděly, že právě z této země pochází
jejich oblíbené a tolik rozšířené lego
stavebnice. Na Slovensku si mohly
zatancovat čardáš, ochutnat chléb
se solí či si vystřelit na medvěda.
V Itálii se zase naučily, jak si italsky
koupit „skipass“, nebo rozpoznávat
italské těstoviny a ty mladší si zase
zasoutěžily na lyžích. V Rusku byly
děti přivítány známou písní, zhlédly
scénky z pohádky Mrazík a nakonec
se pokusily napsat své jméno v azbu-

ce. V Nizozemí kromě mnoha jiného
si děti mohly napsat přáníčko na zámek
z papíru a nalepit ho na pomyslný
most přání či se projít v typických
dřevácích. Francie vítala žáky písněmi
od Edith Piaf, ochutnávkou francouzských sýrů, asi už ne tolik oblíbenou aktivitou z pevnosti Boyard
či Fantomasem. Ve Španělsku si děti
zatančily Macarenu i zde se naučily
několik slovíček. V Anglii se seznámily s anglickou královnou a ochutnaly pro Angličany tolik typický čaj
s mlékem a sušenky.

Žáci na svou cestu po Evropě dostali
jakýsi „pas“, kde měli předtištěnou
vlajku každé země a následující
výrazy: DOBRÝ DEN, DĚKUJI
a NA SHLEDANOU. Měli za úkol
si údaje doplnit při každé návštěvě
a vlajku si vybarvit.
Myslím, že se „Den jazyků“ nad
očekávání povedl. Dětem se aktivity
líbily a dozvěděly se mnoho zajímavých informací o všech osmi státech.
Ráda bych touto cestou poděkovala
hlavně všem žákům z druhého
stupně, kteří se na projektu podíleli.
V neposlední řadě bych ráda poděkovala také všem třídním učitelům,
kteří odvedli nemalý kus práce. Díky
nadšení a iniciativě všech zúčastněných se akce vydařila. Věřím, že v tomto duchu bude pokračovat i v příštích
letech.
Barbora Rusková

ROZHODUJI SE, KÝM CHCI V ŽIVOTĚ BÝT
S blížícími se vánočními svátky se všechny děti těší
na dárky pod stromečkem a na vánoční prázdniny.
Žákům devátého ročníku se ale krátí čas na rozhodování, kam dál po základní škole. Někteří už mají
o své budoucnosti jasno, ale najde se dost těch, kteří
tápou a nevědí, kterou střední školu vybrat. Mohou
se poradit s rodiči nebo kamarády, ve škole jim pomůže
s výběrem třídní učitelka a výchovný poradce. Mohou hledat informace na internetu nebo navštívit jednotlivé střední školy při „dnech otevřených dveří“.
Nabídka studijních oborů je veliká, takže rozhodování
není jednoduché.
Proto letošní deváťáci z komárovské školy navštívili
v říjnu Veletrh vzdělávání ve Zdicích, v listopadu
Scholu Pragensis v Praze a začátkem prosince Úřad

práce v Berouně. Zde se jim celé dopoledne věnovala
pracovnice Informačního poradenského střediska, paní
Lenka Frýdlová. Seznámila je stručně se službami,
které toto středisko zdarma poskytuje a které mohou
žáci a studenti kdykoliv využít. Dále podala informace
o přijímacím řízení, o uplatnění absolventů středních škol,
nabídce volných míst v berounském okrese a o klesající
nezaměstnanosti v jednotlivých krajích. Paní Frýdlová
trpělivě odpovídala na spoustu otázek týkajících se
jednotlivých typů škol, učebních a maturitních oborů
apod. Nerozhodnutí žáci využili možnosti si zde udělat
test, který jim napověděl, pro která povolání se hodí.
Závěrem chci všem žákům popřát dobrou volbu střední
školy a úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek.
Mgr. Iva Jílková, výchovný poradce
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KNIHOVNA INFORMUJE
Jak jsme loni četli

Za loňský rok přibylo do knihovny 445 nových knih
za téměř 74 tisíc Kč. Z toho bylo 38 titulů naučné
literatury a 407 beletrie. Čtenářům je tedy k dispozici
23 037 svazků knih. Nezanedbatelnou položkou fondu
knihovny jsou i časopisy. Zájemci si mohou vybírat
ze 48 druhů. A to taky plně využívají.
Celkový počet výpůjček za rok 2017 činil 21 278 ks,
z toho bylo časopisů 3 630 ks. Počet výpůjček na jednoho
registrovaného čtenáře činí téměř 57 ks knih a periodik.
Z celkového počtu výpůjček bylo pro děti 419 naučné
a 2 400 krásné literatury. Za sledované období se zaregistrovalo 374 čtenářů, z toho dětí a studentů 126.
Čtenáři navštívili knihovnu celkem 3 438krát. Vyřízených
rezervací daných titulů bylo 118. Knihovna si vede

Z nových knih

Janouš František: Acháty Barrandienu
a další leštitelné minerály
(regionální literatura, mineralogie)
F. Janouš studoval nejprve na Střední
všeobecné vzdělávací škole v Hořovicích. Profesor zeměpisu mu dal podnět
k založení vlastní sbírky minerálů. Tato
láska mu vydržela celý život. Minerály
sbíral v oblastech kolem Zaječova,
Jiviny, Tění, Strašic, Cheznovic, Olešné
či Křešína. Další autor této knihy je
Petr Průcha. Ten leštěné kameny fotografoval na černém pozadí. Konečným
výsledkem je tato unikátní kniha.
Boyne John:
Chlapec v pruhovaném pyžamu
(pro děti od 10 let,
koncentrační tábory, 2. sv. válka)
Brunovi se nechce opouštět starý dobrý
pokojíček, školu a kamarády v Berlíně
a stěhovat se do nového, osamělého
a ponurého domu v tajemném místě
Aušvic. Jenomže Fíra, nadřízený Brunova tatínka, tak rozhodl a devítileté děti
do podobných záležitostí nemají co
mluvit. S kým si tedy Bruno bude hrát?
Z okna vidí jen vysoký plot a za ním jen
podivné lidi, kteří všichni nosí pyžamo
- i přes den! A pak se jednoho dne
seznámí se stejně velkým Šmuelem...
Kalfař Jaroslav: Kosmonaut z Čech
(sci-fi)
Kniha byla původně napsána anglicky
a v USA s úspěchem prvně vydána.
Kam nemůžeš poslat sondu, pošli člověka. Tím se řídila malá země z Evropy,
když se ve sluneční soustavě objevil
podivný oblak, slibující odhalení mnohých tajemství vesmíru. Stane se kos-

4

i statistiku nejpilnějších čtenářů a na prvním místě
je čtenářka s 215 přečtenými knihami za rok.
A ještě něco z našeho www katalogu. Zájemci uskutečnili
počet hledání 4 560krát, do katalogu vstoupili 680krát,
na své uživatelské konto 57krát a stránky knihovny
navštívili 5 736krát.
Čtenáři komárovské knihovny jsou se službami spokojeni
a doufám, že se přihlásí ještě další zájemci. Přísun nových
knih vám garantujeme i letos.
Cena průkazu: děti, studenti do 18 let a důchodci 30,- Kč,
dospělí 50,- Kč.
Výpůjční doba: 6 týdnů s možností dvojího prodloužení.
Provozní doba: pondělí 12.00-17.30, středa 8.30-11.00
a 12.00-16.30 hod., pátek 12.00-16.00 hodin.
Telefon: 311 272 302.

monaut Jakub Procházka nejslavnějším
mužem na Zemi? Nebo je celý projekt
předem určený k nezdaru - ať už pro
neznámou podstatu oblaku, nebo proto,
že si Jakub vedle vědeckých zkušeností
veze i břímě minulosti? A dozvíme se,
zda jsme ve vesmíru sami?
Brown Sandra: Mrazivý chlad
(thriller, detektivní román)
Ospalé horské městečko Cleary, kde se
zpravidla nic neděje, zažívá sérii únosů
mladých žen. Po stopě neznámého
únosce se vydává šéf místní policie
Dutch Burton. Do městečka se vrací
i jeho bývalá manželka Lilli, aby
prodala srub v horách a minulost tak
nechala za sebou. S tím se však Dutch
nechce smířit. Když Lilly uvězní
sněhová vánice, spěchá jí okamžitě
na pomoc. Pohání ho i žárlivost. Lilly
je tam totiž s novinářem a cestovatelem
Benem. Dutch věří, že Ben je oním
vrahem, kterého hledá.
Jussi Alder Olsen: Zabijáci
(thriller, severská detektivka)
Pokračování úspěšného detektivního
románu Žena v kleci. Na severu Dánska dojde k brutální vraždě. Obětmi
jsou bratr a sestra. Policejní vyšetřování naznačuje, že mezi podezřelými je
skupinka žáků místní internátní školy,
kterou navštěvují děti nejbohatších
Dánů. Jeden z žáků se po letech k činu
přizná, je odsouzen a případ se zdá
být vyřešen. Uplyne pár let a složka
s případem přistane na stole komisaře
Carla Morcka z oddělení Q, zabývajícího se odloženými případy zvláštní
důležitosti. Dojde mu, že něco je velmi,
velmi špatně. Spolu se svým asistentem
Asadem a novým členem oddělení,

mladou prostořekou Rose, se pouštějí
do pátrání, které povede všemi patry
společnosti. Od toho největšího chudáka na hlavním nádraží, až po muže
na vrcholu. Lov začíná.
Jiří Pánek: Smrťárna
(česká detektivka, thriller)
V pražské nemocnici se dějí hrůzné,
avšak těžko odhalitelné činy, jež mohou
ohrozit každého, kdo se do její „péče“
dostane. Dramatický příběh dvou
zdravotníků, odehrávající se na pozadí
výdělečné eutanázie, utrpení bezbranných pacientů a prostituce, se stává
děsivým obrazem strádání a ponížení
lidské důstojnosti.
Z nových knih také doporučuji:
Michal Viewegh: Bůh v renaultu,
Andělé všedního dne
Sandra Brown: Bílý žár, Nízký tlak,
Pomsta, Záměna
Alder Olsen: Marco, Nesmírný,
Složka 64, Vzkaz v láhvi
Nicholas Sparks: Život ve dvou,
Zápisník jedné lásky
Robert Brynza: Noční lov
Steel Daniele: Modrooký chlapec
PRO DĚTI:
Detektiv Kvítko - Případ modrého
kolotoče
Rowling: Fantastická zvířata
a kde je najít
Foglar: Rychlé šípy ve Stínadlech
(komiks) a mnoho dalších.
Přijďte si pro příjemné chvíle s knihou
do naší komárovské knihovny.
Těší se na vás knihovnice
Jitka Prokopová

Interview s „komárovskou básnířkou“

Paní Ivanu Látalovou si většina našich čtenářů spojuje s milými básničkami, které vycházejí pravidelně
v Komárováku. V minulém čísle byl poprvé zveřejněn úsměvný životní příběh. Paní Látalová pořádá i občasné
kulturní posezení s obyvateli DPS, kde svou tvorbu a především historky ze svého života prezentuje. Byla jsem
pozvána na dvě tyto akce a bylo to velmi příjemné setkání, plné životního optimismu a humoru. Rádi bychom
tedy položili paní Látalové několik otázek.
Mohla byste nám sdělit, jak dlouho
píšete básně a co Vás k tomu vedlo?
V roce 1991 jsem navštívila gurua Sri
Chinmoye v New Yorku. Měla jsem
vizi vytvořit v Praze centrum, kde by
se setkávali lidé všech náboženství
a duchovního světa, a společně meditovali. Sri Chinmoy usiloval o zachování míru na Zemi. Jaké bylo mé
překvapení, když jsem v Komárově
před mostem ke škole uviděla na sloupu ceduli Sri Chinmoy street. V New
Yorku jsem byla 21 dní. Neznala jsem
anglicky, ale domluvila jsem se s každým. Byli tam mladí lidé z celého
světa. Dostala jsem od gurua osobní
dar, a pro Emila Zátopka taky. Věděla
jsem, že bydlí v Praze v Tróji a tak
jsem ho paní Daně předala. Guru se
Zátopkem běhal maratón. Po návratu
z USA mě vyhodili z privatizační komise, protože se mé názory neslučovaly s vedením privatizační komise.
Vrátila jsem se do krachující Geoindustrie, kde mě jako členku závodního výboru nemohli rok propustit.
A tak jsem tam seděla a psala básně.
Chodila jsem na jógu pod vedením
PhDr. Milady Bartoňové a PhDr. Rostislava Hoška. Byl to balzám na duši.
Neuvažujete, že Vaše životní
zápisky vydáte knižně?
Těšilo by mě, kdyby to vyšlo, ale na
vlastní náklad nemám peníze.
Určitě budou čtenáře zajímat
i Vaše profesní úspěchy.

Paní Ivana Látalová a guru Sri Chinmoy.

Mohla byste nám nějaké sdělit?
Vystudovala jsem Střední průmyslovou školu zeměměřickou. Byla to
dobrá škola. Práce v terénu mě bavila. V té době jsem hodně sportovala.
Dělala jsem lehkou atletiku, dokonce
jsem udělala v Trenčíně na Mistrovství Československa československý
rekord v hodu míčem s poutkem.
Byla to příprava na hod diskem.
Na toto období ráda vzpomínám.
Sport je důležitý. Tam se naučíte,
že když chcete něčeho dosáhnout,
tak pro to musíte hodně udělat.
V roce 1966 jsem byla přijata
na ČVUT, fakultu stavební obor geodezie a kartografie. Bylo to dálkové
studium na 6 let. Ve třetím ročníku se
mi narodila dcera. A protože za mnou
další dálkový ročník nešel, studium
jsem bez přerušení dokončila.
V dnešní době není příliš zvykem
se občansky angažovat.
Co Vás k tomu vede?
Mám ráda lidi. Každý člověk má svůj
příběh, tak o nich píšu. No, a když
už je to napsané, tak dělám literární
posezení v DPS. Miluji divadlo.
Obdivuji lidi, kteří se v dnešní
uspěchané době věnují ochotnickému
divadlu. Na Chaloupky jezdí ochotnická divadla z celého okolí. Kromě
toho do Komárova jezdí divadla
z Prahy, díky Markovi Šmiedovi. Ale
také chodím ráda fandit na fotbal.
Mám radost z toho, že se řada zdejších organizací, jako například Sokol,

hasiči, ale i škola a knihovna věnují
dětem a pořádají pro ně řadu zajímavých akcí. Kromě toho se v Komárově pořádají pochody a běhy
krásnou krajinou Brd. Navštěvuji
ráda muzeum v Komárově, kde
obdivuji uměleckou litinu. Mrzí mě
proto rezavý litinový stůl před Muzeem. Miluji Záskalák - nejkrásnější
koupání v Čechách.
Je ještě něco, co byste chtěla našim
čtenářům sdělit?
Prý v Česku každý druhý bere antidepresiva. Bohužel k nim také
patřím. Ale již šest let jsem v klidu.
Uvědomila jsem si, že léky a alkohol
nejdou dohromady a tak již šest let
vůbec nepiji alkohol. A jde to! A co
je důležité, okolí to respektuje. Chtěla
bych poděkovat všem, kteří mně
pomohli v těžkých chvílích mého
života. O Češích se říká, že se neumíme usmívat. Něco na tom je. Jsme
často ovlivňováni negativními postoji
v tisku a v televizi. Nesmíme tomu
podléhat. Buďme k sobě zdvořilí
a při pozdravu se na sebe usmějme.
A vzduch se pročistí. A závěrem
si dovoluji vyslovit přání, které je
pro jogíny mantrou. Ať jsou šťastny
všechny bytosti.
Paní Látalová,
děkujeme za příjemný rozhovor,
přejeme dobré zdraví a hodně
inspirace pro další tvorbu.
Za redakční radu E. K.

Paní Ivana Látalová u Záskalské přehrady.
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OSUDOVÁ OSMIČKA V DĚJINÁCH NAŠÍ ZEMĚ
Rok 2018 zaznamená mnohá významná výročí v dějinách
naší vlasti, která vždy přinesla výrazné události v celospolečenském i osobním životě obyvatel.
1278 - Bitva na Moravském poli. Před 740 lety padl
v této bitvě český král Přemysl Otakar II. a české země
se staly součástí habsburského panství na 650 let.
1348 - Založil Karel IV.
v Praze Universitu Karlovu, jednu z nejstarších
univerzit v Evropě, jejíž
prestiž překročila hranice
naší země a zaujímá dodnes významné místo ve
vzdělávání dalších generací.
1618 - Pražská defenestrace - Z oken Pražského hradu
byli vyhozeni do Jeleního příkopu královští místodržící.
Spory mezi katolíky a protestanty vyvrcholily bitvou na
Bílé hoře, popravou 27 českých pánů. Vypukla třicetiletá
válka s obrovskými ztrátami životů, rabováním, utrpením
lidí. Roku 1648 její konec znamenal další léta následků.
Rozsáhlé morové epidemie znamenaly vymření většiny
obyvatel.
1718 - S platností od 1. ledna (300 let) vznikla předchůdkyně dnešní Národní technické knihovny. Po rozhodnutí
císaře byla zřízena dekretem českých stavů z 9.11.1717.
Patří tak k nejstarším technickým knihovnám na světě.
U jejího zrodu stál fortifikační odborník Christian Joseph
Willenberg, zakladatel Stavovské inženýrské školy, dnešní
ČVUT, který napsal v roce 1705 císaři žádost o možnost
vyučovat inženýrskému umění. Nyní již přes osm let sídlí
v nové budově v Praze Dejvicích a nabízí 1,2 milionu
svazků odborné literatury, časopisů i elektronické knihy
a časopisy.
1848 - Vlna občanských a národních revolucí. Itálie,
Francie, Německo, Polsko, Rakouské císařství = povstání
ve Vídni, Uhrách, Pražské červnové povstání. Tento rok
je nazýván „Rokem revoluce“, či „Jarem národů“.
16.5.1868 - Datum spjaté
s úsilím o obrození národního vědomí, českého jazyka a kultury. Byl položen
základní kámen ke stavbě
Národního divadla.
Rok 1918 znamenal konec hrůzné první světové války.
Rozpadem Rakouska-Uherska vzniklo několik samostatných států. 25.10. byl vyhlášen samostatný stát
Čechů a Slováků Československá republika.
1938 - Mnichovská dohoda, ztráta Sudet a dalšího
území, jejich obsazení Německem, Polskem, Maďarskem.
Předobraz následné okupace zbytku ČR a druhé světové
války.
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1948 - Demise několika ministrů poválečné vlády, její
přijetí prezidentem E. Benešem a na základě výsledků
voleb vytvoření nové vlády. I další léta znamenala těžké
údobí v době „Studené války“. Nespravedlnosti, křivdy,
ale také rozvoj průmyslu, zemědělství a společenských
věd.
1968 - Vojska Varšavské smlouvy, Sovětského svazu,
Maďarska, Polska, NDR a Bulharska, obsadila naše
území s cílem zabránit obrodnému procesu a uvedení
takzvané normalizace společenského života.
1998 - Předčasné volby.
2008 - Celosvětová finanční krize, Tragédie ve Studénce.
A rok 2018? Co nám asi přinese? Mnohé záleží určitě
i na nás všech.
Ještě několik výročí a událostí v měsíci únoru a březnu.
6.2.1918 zemřel na zápal plic,
způsobený epidemií španělské
chřipky, významný rakouský malíř,
který zanechal výraznou stopu
i u nás, Gustav Klimt. Narodil se
14.7.1862 v Baumgartenu u Vídně,
v rodině zlatníka a rytce Ernsta
Klimta, původem z českých Ziravčic u Litoměřic. Gustav Klimt si
vydobyl mnoho ocenění a uznání
ve světě. Podílel se mimo jiné
i na výzdobě divadla v Karlových Varech a Liberci, kde
dodnes slouží jím malovaná opona.
9.-25.2.2018 se konají v jihokorejském Pchjongčchangu
XXIII. zimní olympijské hry. Přejeme našim sportovcům
hodně úspěchů a věříme ve slušnou reprezentaci naší
země.
12.2.1768 se narodil František I., rakouský císař.
Navštívil i Komárovské železárny! 4.6.1810 a 15.6.1820.
Vždy se skvělým a početným doprovodem vysokých
hodnostářů. Pokaždé vyjádřil nejvyšší své uznání a pochvalu komárovským podnikům a jejich držiteli hraběti
Rudolfu z Vrbna.
17.2. uběhne 200 let od narození
operního pěvce, skladatele, kapelníka Stavovského a dirigenta a ředitele Prozatímního divadla, Jana
Nepomuka Maýra.
23.2. popřejeme pevné zdraví
k osmdesátým narozeninám filmovému režisérovi Jiřímu Menzelovi.
24.2. by se dožil 100 let významný a divákům milý,
divadelní, filmový i televizní herec Svatopluk Beneš.

1.3.1868 se narodila Žofie Chotková, šlechtična, manželka Františka Ferdinanda d´Este, následníka
rakouského trůnu. Žili na Konopišti. Oba zahynuli při atentátu
v Sarajevu 28.6.1914
3.3.1918 byla uzavřena mírová
smlouva zvaná Brestlitevský mír,
potvrzující vítězství a konec bojů
na Východní frontě 1. sv. války.
25.3.1918
zemřel
významný
skladatel hudebního impresionismu Claude Debussy. Narodil se
22.8.1862. V hodinách hudební
výchovy jsme poslouchali jeho
skladbu „Dívka s vlasy jako len“.
Vzpomenete si ještě? Umělci
impresionismu vždy vyjádřili
citlivý pohled na život, krajinu
i člověka. A uměli to skladatelé
a malíři nejen francouzští, ale
i naši. Radimský, Slavíček, Úprka,
Švabinský. I náš rodák Heřman Němeček byl ovlivněn
ve své tvorbě tímto uměleckým směrem za svého života
ve Francii.
27.3.1968 zemřel tragicky první
kosmonaut světa, člověk, Jurij
Gagarin, hrdina SSSR, který
12. dubna 1961 v kosmické lodi
Vostok 1, vypuštěné z kosmodromu Bajkonur, obletěl Zemi
a po 108 minutách úspěšně přistál.
Mával s úsměvem všem lidem
na svých cestách. Navštívil také
Československo. Narodil se 9.3.
1934.
28.3. pak vzpomeneme 150. výročí narození básníka, spisovatele
a dramatika, průkopníka tak
zvaného socialistického realismu
Maxima Gorkého, vlastním jménem Alexeje Maximoviče Peškova.
Z jeho rozsáhlého díla uveďme
alespoň „Píseň o sokolu“ (1895),
„Zpěv o ptáku Bouřliváku“ (1901),
„Foma Gordějev“ (1899), „Matka“
(1906), „Moje university“ (1923),
„Podnik Artamonových“ (1925).
Umírá 18.6.1936. Snad tato zmínka pomůže i maturantům.
Zdroj: internet - Wikipedie
E. Ondříček - Dějiny Bratrské pokladny... 1905, ČTK
-lh- muzejní komise

Vzpomínka
V měsíci únoru a březnu ukončili svoji životní
pouť dva vzácní občané Komárova. Dva muži, kteří
celý svůj život zasvětili dětem a jejich vzdělávání.
Mnozí z nás si jistě pamatují jejich poutavá
vyprávění, nezapomenutelné výroky a výlety za poznáváním historie a přírodních krás naší vlasti.
Pan učitel Josef Tengler
se narodil 29.12.1910 v Plzni.
Na komárovské základní škole
působil jako učitel matematiky
a výtvarné výchovy, později
jako zástupce ředitele. Vedl
nás ke vnímání i maličkostí,
které vytvářejí emotivní pohled
na přírodu a člověčí život.
Kamarádství, spolupráci, respektování se, ale i soutěživost a nezbytný humor. Nepokazil žádnou
legraci. V jeho filmových kronikách ze života školy
bylo vždy plno nápadů, do kterých zapojoval i žáky.
Vedl filmový a turistický kroužek, psal divadélka
pro žáky školy, které realizoval se svojí manželkou.
Byli jsme herci, ale i „baletní sólisté“. Organizoval
lední karnevaly na rybníčku za hřištěm, maloval
obrazy. Napsal knihu „Perličky mého života“ a podle
jedné z jeho povídek byl natočen film ze školního
prostředí „Leť, ptáku, leť“. Zemřel v požehnaném
věku v únoru roku 2008. Čest jeho památce!
Když jsme se u příležitosti
101. narozenin 18. března 2008
loučili s panem učitelem
Josefem Froňkem, nikdo z nás
netušil, že je to naposled. Jeho
dlouhý, na události bohatý
život, naplněný pilnou prací,
radostí, ale i těžkými překážkami a strádáním skončil nedlouho po narozeninách. Jeho rčení, že ten, koho
kantořina pohltí a učí srdcem, se od ní nikdy
neodloučí, naplňoval celým svým životem. Po vzoru
svého otce, který byl zakládajícím členem Sokola
v Komárově, naplňoval ideály této organizace
i za okupace. Jeho strastiplná cesta, po zatčení
v roce 1943, vedla přes Bory, Terezín, Buchenwald,
Neungam až do Kielu na břehu Baltického moře.
Jako zázrakem přežil. Do Komárova se vrátil
po svém odchodu do důchodu. Byl jedním z posledních slavných plzeňských pětatřicátníků,
aktivním členem muzejní komise a Svazu protifašistických bojovníků, později Svazu bojovníků
za svobodu. Ctil historii a i přes vysoký věk byl
stále zdrojem vědomostí a zkušeností pro nás všechny.
Čest jeho památce!
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Zpráva o činnosti muzejní komise
při Úřadu městyse Komárov
Dalo by se říci, že dnes již minulý rok 2017 byl pro
naše muzeum úspěšným. Členové muzejní komise
se scházeli na pravidelných schůzkách každý první
pátek v měsíci. Konaly se vždy v muzeu. Na webových
stránkách Komárova (www.ikomarov.cz) má stále své
stránky i naše muzeum. Jsou aktuálně upravovány.
Muzeum bylo před sezónou opět znovu pečlivě uklizeno
a pravidelný úklid prostorů během sezony je rovněž zajištěn. Pokračuje jednání o nové elektroinstalaci ve všech
prostorách muzea.
Na sezonu 2017 byla připravena stálá výstava barevných
fotografií z brdských lokalit od pana Ježka z Hořovic.
Překrásné a zajímavé záběry bohaté brdské přírody
v proměně ročních období a jejích zvláštností, unikátní
pohledy na významné lokality i detailní zobrazení
brdských přírodnin, zaujaly všechny návštěvníky.
Další byla celosezonní výstavka minerálů. Letos nejvíce
zaujaly stromatolity (zkamenělé dřeviny), které vytvářejí
překrásné bíločerné kresby. Tradičně návštěvníci obdivovali i železité křemeny (Železňáky) a jejich pestré zabarvení. Zaujaly i zkameněliny z doby prvohor v našem okolí.
Po návštěvě muzea žáky prvního stupně ZŠ TGM Komárov
vznikla výstavka výkresů na téma „Co se mi nejvíc líbilo
v muzeu“. Krásné a někdy až obdivuhodné ztvárnění
dojmů v podobě různými technikami zachycených
exponátů dětmi 1., 2. a 3. ročníku okouzlilo mnoho lidí.
Čtvrtou výstavu v letošní sezoně jsme věnovali životu
Marie Terezie, jejím reformám, životu na Komárově
v době její vlády a rozvoji školství od roku 1756. Byla
připravena na 26. srpen, kdy se konala druhá muzejní noc.
O jejím průběhu a organizátorech jsme již informovali
v Komárováku i Podbrdských novinách. Potěšil nás velice
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velký zájem i celkově milá atmosféra. Děkujeme a těšíme
se na příště.
Kromě výše zmíněného článku o muzejní noci „Co se
událo na Komárově 26. srpna 2017“ (M. Křížová) byly
v časopisu Komárovák zveřejněny také tyto články a pojednání. „Výročí koncem roku 2016“, „Některá kulturní
výročí počátkem roku 2017“, „Vika (Na Vice)“ (L. Hošková),
„Komárovský vulkanický komplex u Neřežína“, „Ordovik
u Komárova, Olešné a Zaječova“ (F. Hegen), „Pochvala“,
„Významná výročí v červnu a červenci 2017“, „Komárov
se stal před 100 lety městysem“, „Některá významná výročí
srpen, září 2017“ (L. Hošková), „Komárov a železné doly“
(F. Hegen), „Některá významná výročí říjen, listopad 2017“,
„Některá významná výročí prosinec 2017 a leden 2018“
(L. Hošková) a „Poděkování za přízeň i blahopřání
k novému roku 2018“ pro naše občany a příznivce.
Naše muzeum navštívilo v roce 2017 více než 1374
návštěvníků, neboť jsme bohužel o muzejní noci nestačili,
při velkém náporu příchozích, všechny evidovat. Časté
byly letos hromadné zájezdy zájmových skupin, zejména
turistů. Navštívily nás i tři autobusy památkářů. Zajímavé byly návštěvy z Francie, Německa, Ameriky. Zápisy
v návštěvní knize máme letos i ve španělštině a švédštině.
Všichni obdivovali umění našich předků, jejich precizní
práci, výtvarný cit a nápaditost. Hitem letošní sezony
byly takzvané stromečky, ve kterých se odlévají pístní
kroužky do automobilů. Odpovědi na otázku: „Co to je?“,
vzbuzovaly úsměv i pokývání hlavou nad novým poznatkem. Návštěvy žáků ZŠ z Komárova a Zaječova byly pro
nás povzbuzením, že snad zájem o historii našeho okolí
nezanikne. Kladně byla veřejností hodnocena i muzejní
noc a tak se všichni těšíme na letošní sezonu, která začíná
1. května.
Členové muzejní komise

Vánoční běh Komárovem - XXxIv. ročník
ze Žebráku a nejmladší účastník byl
Vít Hrach z Hořovic - roč. nar. 2007.
Nejvzdálenější účastníci přijeli z Batelova u Jihlavy a Brna.
Věcné ceny obdrželi závodníci
na 1.-3. místě v kategorii. Ti, kteří
nestáli na stupních vítězů, si mohli
vybrat drobnější cenu z tomboly.
Absolutními vítězi tohoto ročníku
byli Pavel Kubričan (Saucony) - kategorie muži do 39 let a čtrnáctiletá
Daniela Karasová z Tisové - kategorie ženy do 35 let. Pavlu Kubričanovi
se podařilo proběhnout trať v novém
traťovém rekordu, který vylepšil
o sedm vteřin.

Odstartováno...
Startovní povel v 10.00 hodin zahájil
v úterý 26. prosince 2017 již 34.
ročník Vánočního běhu Komárovem,
který pořádal odbor turistiky T.J.
SOKOL Komárov.
Soutěžilo se v kategoriích muži
do 39 let (24 běžců), 40-49 let (23),
50-59 let (8), 60-69 let (7) a 70 let
a starší (6).
Ženy běžely ve třech kategoriích:
do 35 let (10), 36-49 let (7) a nad
50 let (7).
V katagorii žactva do 16 let závodila
2 děvčata a 6 chlapců.
Samostatnou kategorií je „přeborník
T.J. SOKOL Komárov“. V této kategorii změří své síly mezi sebou
pouze členové komárovského Sokola
- letos se na start postavilo 10
„sokolíků“ - z toho 3 ženy.
Muži závodí na trati dlouhé 7,6
kilometrů (2 okruhy); muži „sedmdesátníci“, ženy, „přeborníci“ a žactvo
běží 3,8 kilometry (jeden okruh).
Na Štěpána v posledních letech
typické počasí - opět beze sněhu,
teplota +2 °C, polojasno, mírný vítr
- takové byly podmínky, za kterých
se běžci vydali na „kombinovanou“
trať - asfalt, lesní cesty a pěšiny.
Trať byla většinou suchá, jen místy
v lesních úsecích byla rozbahněná.

Na 34. ročník „Vánočního běhu“
se na start postavilo 110 závodníků
převážně středních a západních Čech,
z toho bylo 29 žen. Barvy Komárova
hájilo celkem 15 běžců.

Přeborníky T.J. Sokol Komárov
se stali Jakub Votava (r. 1992) a Olga
Matějková (r. 1979).

Poprvé se tohoto závodu zúčastnilo
12 žen a 24 mužů. Na všech dosavadních 34 ročnících „VBK“ bylo celkově
2 154 běžců, z toho celkově 535
mužů a 155 žen. Někteří se zúčastnili
pouze jedenkrát, většina ale vícekrát.

Poděkování patří všem pořadatelům
akce, všem sponzorům, kteří na běh
přispěli finančně nebo věcnou cenou,
a rovněž i country skupině „Macechy“,
která zahrála „Vánoční koncert“
v čase, kdy pořadatelé zpracovávali
výsledky závodu. Toto vystoupení,
které ještě více znásobuje vánoční
atmosféru, se běžcům i divákům
velmi líbilo.

Nejstarší účastník závodu byl Josef
Kněžourek, ročník narození 1939

O. Kleknerová, jednatelka
T.J. SOKOL Komárov

Přeborníci T.J. Sokol Komárov na stupních vítězů.
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se stala scéna „Stavba sochy svobody“.
V průvodech prošlo Prahou 78 000
sokolů. Zásobování sletu „nakrmilo“
celou vyhladovělou metropoli. Poprvé zazněl pochod Josefa Suka
„V nový život“.

Všesokolské slety

Tradice sokolských sletů sahá do minulého století a přetrvala dodnes.
Jsou jedinečným fenoménem a znamenaly vždy významnou událost pro
celý stát. Staly se přehlídkou sokolské činnosti, ale často i povzbuzením
celého národa v pohnutých dobách našich dějin. Kromě společných
vystoupení přinášely i sportovní soutěže, přehlídky sportovních souborů
a mnoho zážitků ve vyzdobené Praze. Na sletišti nechyběli přední politici
ani naši prezidenti. Rozsah sletů se až do roku 1948 stále zvětšoval.

I. slet 1882

V. slet 1907

Konal se 18. června na Střeleckém
ostrově v Praze, kde cvičilo 700 mužů
pod vedením náčelníka dr. Miroslava
Tyrše. V průvodu pochodovalo 1 572
krojovaných sokolů s 57 prapory,
nadšeně pozdravovaných vlasteneckými Pražany.

Byl prvním „velkým“ sletem a trval
čtyři týdny. Vystoupila i školní mládež
a ženy v moravských krojích. Poprvé
se také představily hudební doprovody. V tělocvičném mezinárodním
závodu soutěžilo 194 družstev z českých zemí i ze zahraničí. Uskutečnil
se rovněž plavecký závod na Vltavě.
Poprvé byla uvedena sletová scéna
„Šachový turnaj“, zobrazující vítězství
husitů nad Zikmundem. Na Vltavě
uspořádali regatu s ohňostrojem.
Průvodu se zúčastnilo přes 12 tisíc
členů a sokolská jízda.

II. slet 1891
Uskutečnil se v Královské oboře
během Jubilejní výstavy. Přes 2 400
cvičenců předvedlo prostná a různé
závody před 7 000 diváky, Prahou
pochodovalo více než 5 000 členů
včetně přátelských delegací z ciziny.

III. slet 1895
Proběhl v době Národopisné výstavy
českoslovanské a konal se poprvé
na letenské pláni. Mezi 5 000 cvičenci
byl též dorost a jízda, závodů a průvodu se zúčastnili i zahraniční hosté.
Program sledovalo již přes 30 000
diváků.

IV. slet 1901
Přinesl kromě cvičení mužů a dorostenců též vystoupení 876 žen s kužely.
Soutěží se zúčastnili i borci z Vídně,
Francie, Polska a Slovinska. Na sletovou výstavu zval plakát Mikoláše
Alše, průvod 11 000 sokolů končil
holdem městu Praze na Staroměstském náměstí.

VI. slet 1912

Byl společnou akcí Svazu Slovanské
sokolstvo a trval pět týdnů. Cvičilo
a závodilo přes 30 000 sokolů, diváků
přišlo desetkrát tolik. Vystoupili i cvičenci z Ameriky, z Francie a ze slovanských zemí. Scéna „Marathon“
s 1500 účastníky byla holdem antice
i povzbuzením národa. Mezi diváky
měly úspěch petrohradské cvičitelky
se sněhovými koulemi a Američanky
s raketami.

VII. slet 1920

Konal se jako poslední na letenské
pláni. Vystřídalo se zde přes 100 000
cvičenců, které sledovalo přes 500 000
diváků, přítomen byl i prezident
T. G. Masaryk. Poprvé se konaly
středoškolské hry a vystoupila i nová
čs. armáda. Oslavou vzniku republiky

VIII. slet 1926

Odehrával se již na Strahově. Přijelo
140 tisíc cvičenců, které zhlédlo
na 800 tisíc diváků. Ve třech průvodech pochodovalo přes 80 000 sokolů.
Gymnastických závodů ČOS a Svazu
Slovanské sokolstvo se zúčastnilo
200 družstev. Součástí sletu byly
rovněž první sletové lyžařské závody
v Jilemnici. V novém sídle ČOS,
Tyršově domě, otevřeli sokolské
muzeum a odhalili Tyršovu sochu.
T. G. Masaryk věnoval sokolstvu
vlajku. Ke sletové scéně „Kde domov
můj“ přispěli přední čeští umělci.

IX. slet 1932

Stal se oslavou 100. výročí narození
dr. M. Tyrše, sletová scéna měla název
„Tyršův sen“. Uskutečnil se rozestavný
běh z devíti míst vlasti, zimní sletové
hry, středoškolské hry, obecný závod
slovanského sokolstva, četné kulturní programy, sportovní a osvětové
soutěže. Cvičenců přijelo 190 tisíc,
diváků přes milion, konaly se tři
průvody se 100 000 účastníky.
Sletový plakát vytvořil Max Švabinský. Uskutečnily se rovněž soutěže
sokolských divadelních, loutkových,
pěveckých, hudebních a trubačských
souborů a sborů. Poprvé se do příprav sletu zapojil rozhlas, když se
uskutečnily rozhlasové nácviky.

X. slet 1938

Konal se v době fašistické hrozby.
Slavná prostná „Přísaha republice“
cvičilo 30 000 mužů najednou, stejný
počet žen předvedl originální rej jako
první „velkou choreografii“. Všechny
průvody vyzněly manifestačně. Prezident Edvard Beneš daroval Sokolu
prapor (na nějž připjal později
Válečný kříž). Cvičilo na 350 000
účastníků, diváků přišlo přes dva
miliony. Slet se stal povzbuzením národa před mnichovskými událostmi.
Pokračování na straně 12.
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Všesokolské slety
Dokončení ze strany 11.

XI. slet 1948
Připravovaný hned po válce se
uskutečnil až po únorovém puči
komunistů. Prostná mužů „Věrni
zůstaneme“ vzpomněla sokolů umučených za války, moderní skladbu
s kužely musely promoklé ženy pro
úspěch opakovat. Ojedinělé bylo
i vystoupení 2 500 táborníků. Počet
cvičenců překonal půl milionu.
Během průvodů dorostu i členstva
došlo k demonstracím proti režimu
a prezidentu Klementu Gottwaldovi.
Po sletu bylo komunistickými akčními výbory vyloučeno ze Sokola
a existenčně postiženo přes 11 000
členů.

XII. slet 1994
Konal se po 46leté přestávce. Na Strahově vystoupilo asi 23 000 cvičenců,
z toho 1 800 ze zahraničí. Proběhly
sportovní soutěže, kulturní a společenské akce, dojemné bylo setkání
zahraničních sokolů na představení
Prodané nevěsty v Národním divadle.
Na tribunu přišel i prezident Václav
Havel. V úvodu vystoupení se ozvaly pražské zvony a Sukův pochod
„V nový život“. Menšímu počtu
cvičenců ve skladbách se zajímavě
přizpůsobila velkoplošná choreografie. Slet byl důkazem, že Sokol opět
žije.

Národní sletový večer s vystoupením
menších skupin. Celkem si na Strahově zacvičilo 25 000 cvičenců, z toho
800 sokolů ze zahraničí (z Ameriky,
Evropy, Austrálie). Průvod Prahou
byl stejně početný.

XIV. slet 2006
Pořádal se začátkem července na strahovském Stadionu Evžena Rošického.
Na Strahově se ve dvou programech
představilo 16 hromadných skladeb,
v nichž cvičilo 15 000 cvičenců
z České obce sokolské (ČOS), celkově cvičilo zhruba 20 000 účastníků
sletu. Slavnostní zahájení sletu bylo
spojené s programem Sokol Gala
1. července. Součástí sletu byla
i Sletová štafeta (podzim 2005),
sletová „Expedice kameny“ na místa,
z nichž byly v roce 1923 přineseny
základní kameny pro stavbu Tyršova
domu v Praze.

XV. slet 2012
Byl ve dnech 1. až 6. července 2012
v Praze. Bezprostředně mu předcházely slety župní v průběhu května
a června 2012. Jednalo se o vyvrcholení oslav 150. výročí založení Sokola.

Jako neformální zahájení sokolských
oslav byla Sletová štafeta v září 2011.
Oslavy, slety, soutěže, symbolické
výstupy a další akce všech velikostí
se konaly po celé ČR a také v mnoha
sokolských organizacích po celém
světě (USA, Německo, Austrálie,
Kanada atd.). V neděli 1. července
se konal průvod Prahou, kterého se
účastnilo 15 000 členů a příznivců
Sokola, z toho 1 500 sokolů z jiných
zemí. Celý týden se konaly různé
aktivity od společenských po sportovní - mše v chrámu sv. Víta,
průvod na Petřín, pódiové skladby,
Prodaná nevěsta v podání sokolských
souborů, Sokol Gala (přehlídka sokolského sportu), sportovní soutěže,
loutková divadla. Hromadná cvičení
proběhla v Praze - poprvé na stadionu v Edenu. Oba hlavní sletové
dny byly přenášeny v přímém přenosu Českou televizí. Diváci mohli
vidět dvanáct českých sokolských
skladeb pro všechny věkové kategorie, skladbu Sokola na Slovensku
a dvě skladby ČASPV. Dvě samostatné skladby předvedli gymnasté
z dánské tělovýchovné akademie.
Zdroj:
150 let Sokola a XV. všesokolský slet
2012, ČOS, Praha 2013
-jt-

XIII. slet 2000
Byl součástí Národních dnů sportu
a kultury v akci „Praha - evropské
město kultury 2000“. Předcházely
mu župní slety na 35 místech ČR,
třináct sletových vrcholů zdolali
turisté, dále se uskutečnily sportovní soutěže, přehlídky kulturních
souborů, výstavy, mezinárodní konference o Sportu pro všechny. Na Stadionu Evžena Rošického předvedli
12 společných skladeb cvičenci všech
věkových kategorií ČOS, ČASPV
(Česká asociace sportu pro všechny)
a Sokola na Slovensku. Úspěch měl
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Foto před komárovskou sokolovnou před odjezdem do Prahy
na XI. všesokolský slet v roce 1948.

Poděkování
Městys Komárov ve spolupráci se Spolkem přátelé Komárova
připravil krásné posezení se seniory v DPS 16. října 2017.
Vystoupení žáků školní družiny a dudácké vystoupení Petra
Freie, který nás i rozezpíval, byla krásná. Potom jsme se podívali
na fotografie z Muzejní noci promítané na velké plátno. Protože
to bylo po posvícení, tak jsme měli i posvícenské pohoštění.
Děkujeme organizátorům i vystupujícím.
Za obyvatele DPS Ing. Ivana Látalová

Pohotovostní
služby stomatologů
únor 2018
OSK
Beroun - Hořovice
❚ 3. a 4.
Dr. Monika Tilschová
Liteň, Nádražní 401
tel. 311 684 138
❚ 10. a 11.
Dr. Magdalena Třesohlavá
Beroun, Železniční stanice
tel. 311 621 497
❚ 17. a 18.
Dr. Aušteda Josef
Broumy 73
tel. 311 585 165
❚ 24. a 25.
Dr. Richard Valta ml.
Žebrák, Hradní 68
tel. 311 533 384

Vánoční posezení v DPS
12. prosince 2017
Děkujeme žákům družiny s flétničkami a pěveckému sboru Základní
školy T. G. Masaryka Komárov. Atmosféra byla krásná i slza ukápla.
Pan starosta nám vařil kafíčko a místostarosta přinesl výborné
cukroví. Ani se nám nechtělo odejít. A tak jsme si povídali o tom,
co by se v DPS dalo dělat. Děkujeme a těšíme se na příště.
Za DPS Ing. Ivana Látalová

Pohotovostní služba
je v době
od 8.00 do 11.00 hodin.

Podzim
Ivana Látalová
Zem pokryla se zlatem
jen vrba ještě šaty má.
Svá tajemství nebesům sdělila
a já ji pokorně objímám.
Kolikrát to ještě bude.
Stáří mně hlavu k zemi kloní
a moudrost není přenosná.
Jen láska hlavu hladí
a zlatý šat ji kolébá.
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Milá iniciativa
maminek
s dětmi

- dobročinný stánek
na adventním trhu
Na Vánočním trhu, který již
tradičně pořádá městys Komárov,
jste si mohli všimnout neobvyklého
stánku. Několik dětí z Komárova,
Chaloupek a Točníku zde nabízelo
své výrobky. Výtěžek z prodeje
se děti rozhodly darovat potřebným.
Každý zákazník si mohl vybrat jednu
ze tří pokladniček a tak mohl sám
rozhodnout, na co přispěje. Byla zde
pokladnička, jejíž výtěžek dostala
obec Komárov pro Dům s pečovatelskou službou, druhá byla určená
pro útulek pro zvířata Zvířecí pohoda, z.s. a peníze ze třetí pokladničky
byly předány sdružení Nový prostor,
o.s. v Praze.
Jsme upřímně rádi, že myšlenka pomáhat potřebným není našim dětem
cizí a budeme je jako rodiče podporovat i v budoucnu. Držme se toho,
co řekl Dalajláma - „Můžeš-li pomoci,
pak pomoz“.
Barbora Mikulová

Foto z Vánočního trhu - Leontýna
Mikulová, Amálka Jílková, Bětka
a Dorotka Nedvědovy.
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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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