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ážení spoluobčané,
milí přátelé!
Nastává adventní období a vánoční svátky, o kterých se říká, že
jsou svátky klidu. V dnešní době
jsou ale adventní chvíle až do Štědrého dne spíše dostihy. Proto bych
se chtěl na chvilku zastavit a ohlédnout se za odcházejícím rokem.
Tento rok byl nelehký pro
všechny. Přetížené nemocnice, uzavřené školy, omezené cestování,
práce z domova atd.
Přesto se nám podařila řada zajímavých věcí.
Akce: Vybudování nového víceúčelového hřiště, rekonstrukce části
vnitřních prostor ZŠ včetně všech
sociálních zařízení, rekonstrukce
chodníků v ul. Buzulucká a Sokolská (budou dokončeny začátkem
prosince), rekonstrukce komunikace v ul. Záskalská.
Studie: Studie na rekonstrukci kulturního domu, urbanistická studie
středu městyse, pracuje se na studii
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nové školní tělocvičny. Bylo vypracováno zadání na projektovou dokumentaci dopravní infrastruktury
na sídlišti.
Dále projekty k podání žádosti
o dotaci na rekonstrukci budovy
muzea, radnice, a na rekonstrukci
komunikace přes osadu Kleštěnice.
Je vypracován projekt na příjezdovou cestu ke škole, na rekonstrukci komunikace mezi Komárovem
a Osekem, včetně nové cyklostezky. Připravujeme projektovou
dokumentaci k získání dotace na
rekonstrukci ulic V Domkách,
Rohlovská, a také na rozšíření příjezdové cesty a navýšení kapacity
parkovacích míst u DPS.
Příští rok chceme připravené
studie tak zvaně „překlopit“ do projektové dokumentace, a v případě
získání dotací, připravené projekty
zrealizovat. Budeme pokračovat
i v přípravě uvažované výstavby
rodinných domů v lokalitě Na Pískách a v lokalitě Kocábka.
Znám obrázek, na kterém jsou
zobrazeny tři cedule. Jedna s nápisem „Kritizovat“, za kterou
stojí nekonečná řada lidí, další
s nápisem „Radit“, za kterou stojí
také pár lidiček, a poslední řada,
před kterou je nápis „Přiložit ruku
k dílu“, zeje prázdnotou. Má to být
samozřejmě vtip, avšak v některých obcích se to hodně přibližuje realitě. Proč se o tom zmiňuji?

Protože v Komárově právě tato
poslední řada není ani trochu
prázdná. Za touto cedulí stojí u nás
nekonečná řada lidí, kterým touto
cestou děkuji. Děkuji jim za jejich
podporu a spolupráci, za organizaci celé řady společenských, kulturních a sportovních akcí, ze kterých
si dovolím některé připomenout.
Divadelní festival Pešík, Ukliďme
Česko – Komárov, farmářské trhy,
Komárovské vínování, mnoho akcí
pro děti od Sokola, Domečku, školy, školky a školní družiny, hasičů,
letní tábory Úhlavka a Lhota pod
Radčem.
Děkuji
dobrovolným hasičům, našim technickým pracovníkům,
všem pracovníkům
úřadu městyse, zastupitelům, členům
všech komisí a rad
městyse, cvičitelům
a trenérům i dobrovolným spolkům
za jejich aktivitu,
pomoc a podporu.
Děkuji Vám, kteří
se o dění v Komárově zajímáte, kteří se
účastníte jeho kulturního a sportovního života, veřejných
zasedání zastupitelstva, nebo i vyplnění
dotazníku.

Mějme rádi místo, kde žijeme.
Buďme na něj hrdí. Zapojujme se
i nadále do dění v městysi, nebo
alespoň dobrým slovem podpořme
ty, kteří mu svůj čas věnují. I drobné skutky dokážou divy!
Vážení spoluobčané!
Za sebe, za zastupitele a za
zaměstnance Úřadu městyse Komárov Vám přeji klidné sváteční
dny plné osobní pohody, a do
roku 2022 mnoho síly, zdraví
a štěstí!!!
Jaroslav Klekner, starosta
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ ze dne 3. 10. 2021

Foto: Alois Crk

›› Klára Johnová

›› Šimon Tupý

›› Lucie Pelichovská

›› Václav Syřiště

Výběr ze zprávy starosty

na zasedání zastupitelstva dne 18. 11. 2021
›› Proběhla volba nového složení
školské rady
a) Zástupci zřizovatele – Bc. Regina Hourová, Ing. Markéta Křížová
b) Zástupci učitelů – Mgr. Jana
Vajnerová, Mgr. Ilona Hošková
c) Zástupci rodičů – Pavla Dudlová, Miroslava Vokounová
Na ustavující schůzi za přítomnosti starosty a ředitele školy byla
jednomyslně zvolena novou předsedkyní školské rady Bc. Regina
Hourová.
›› Zklidnění dopravy – do konce
měsíce budou instalovány měřiče
rychlosti v ulici Sokolská na úrovní s ulicí Spojovací a v ulici Zaječovská u kapličky.
›› Na začátku listopadu bylo vypsáno nové zadání na vypracování
projektu dopravní infrastruktury
na sídlišti. Uzávěrka nabídek je
4. 1. 2022.
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(původní text: Změna oproti původnímu zadání byla rozšířena o zpracování „Studie zadání stavby“
a byly sníženy reference obdobných
zakázek v hodnotě 500 tis. Kč na
období posledních čtyř let.)
›› Na základě petice obyvatel
DPS rada rozhodla o vypracování
projektu na rozšíření příjezdové
komunikace, zvýšení kapacity parkovacích míst a umístění stožárů
veřejného osvětlení.
›› V měsíci říjnu bylo provedeno
geometrické zaměření v celé délce
(cca 2,5 km) průjezdové komunikace přes osadu Kleštěnice a následně byl vypracování projekt
k podání žádosti o dotaci.
›› V prostoru sběrného místa byl
umístěn velký lodní kontejner, který bude sloužit jako sklad posypového materiálu na zimní údržbu.
Redakčně upravila
Markéta Křížová

Stella Toušová
s rodiči,

„Vítání občánků
1. 8. 2021“.
Upřímně se omlouváme za chybně
uvedené
příjmení
v minulém čísle Komárováku.
Úřad městyse
Komárov

Vážení občané a návštěvníci našeho webu,

k 30. 11. 2021 bude ukončen provoz služby, Informace e-mailem“.
Chcete-li být nadále informováni o aktualitách z webu, bude to samozřejmě i nadále možné prostřednictvím mobilní aplikace V OBRAZE,
která je zcela zdarma.
Aplikace vám přináší přehled aktualit z webu naší obce, upozorní vás
na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si
prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce.
V aplikaci můžete pohodlně sledovat informace z našeho webu:
Zprávy l Kulturní a sportovní akce l Fotogalerie l Dokumenty úřední desky
Aplikace je zdarma dostupná ke stažení na Google play a App store.
Úřad městyse Komárov

www.ikomarov.cz

Jak ušetřit za odpady?

Kalendář svozu odpadu
pro rok 2022 uvnitř listu

Zaregistrujte se do systému svozu separovaného odpadu „door to door“.

Z

astupitelstvo městyse schválilo, z důvodů zvyšujících se
nákladů na svoz odpadu, navýšení
poplatku za svoz SKO na rok 2022
na 900,– Kč. Zároveň ale také slevu 100,– Kč pro zaregistrované
v systému „door to door“. Sleva
platí pro zaregistrované do konce
roku 2021.
Systém svozu separovaného
odpadu od domu
„Door to door systém“

Jedná se o, v mnoha obcích ČR
osvědčený, adresný systém třídění
a svozu separovaného odpadu přímo od jednotlivých domácností.
V Komárově jsme zavedli variantu
třídění do plastových pytlů, která
je v našich podmínkách ekono-

mičtější oproti jinde též využívané
variantě třídění do plastových nádob (popelnic).
Jak pytlový sběr probíhá
Občan, který má zájem o pytlový sběr, zaregistruje svou domácnost na podatelně úřadu městyse.
Zde mu jsou vydány QR kódy
a pytle (žluté na plast a modré na
papír) určené pro shromažďování tříděného odpadu. Stejné QR
kódy platí po celou dobu účasti
v pytlovém sběru. Na vyžádání je
mu vygenerován přístupový kód
do aplikace systému, kde si může
kontrolovat, zda jsou jeho pytle se
separovaným odpadem řádně zaevidovány, či zda byla nahlášena
závada ve třídění.

Po řádném naplnění pytlů je
označí příslušným QR kódem a večer před dnem svozu nebo v den
svozu do 8:00 hodin je umístí před
dům. V rámci svozu, pracovníci
městyse, načtou do systému všechny vaše vytříděné pytle se separovaným odpadem a zaznamenají případné závady.
Závadou se rozumí malá naplněnost pytle (odpadky nejsou sešlapány), špatné třídění (pytle obsahují
něco, co tam nepatří) nebo neuzavřené pytle (nezavázané pytle, z kterých
se odpad může vysypat). Co do pytlů
na separovaný odpad patří a co ne se
můžete dočíst v sekci Jak správně třídit. Správně naplněný pytel plastu by
měl vážit od 2,5 do 4,5 kg. V ideálním případě cca 3,5 kg. Pytel papíru
pak 5–10 kg. Ideálně cca 7,5 kg.

Co řeší pytlový sběr
Pytlový sběr má za cíl zvýšit
podíl tříděného odpadu v celkové
produkci SKO (směsný komunální odpad) v Komárově a tím snížit
náklady na svoz a likvidaci odpadu pro domácnosti i pro městys.
Dále snížit přeplněnost a nepořádek kontejnerových stání v městysi. Pytlový sběr tříděného odpadu
je způsobem, jak zkrátit docházkovou vzdálenost v místech, kde
občané mají kontejnery na tříděný
odpad ve větší docházkové vzdálenosti. Jedná se i o možnost, jak
pomocí bonusů odměňovat občany za vzorné třídění odpadů a snižování produkce SKO.
Radovan Lisý
člen rady městyse

Projektový den ve znamení přírody

Z

ákonitosti přírody by měl každý
z nás opravdu znát. Nejen proto, abychom si ji uměli zachovat
takovou, jak vznikla, a jak je nám
v ní nejlépe. Žijeme v ní, jsme její
součástí. Měli bychom tedy využít
každé možnosti, abychom naše děti
seznámili s tím, jak v ní vše funguje,
jak v ní na sebe veškeré děje navazují. Ve školní družině jsme se proto, my vychovatelky, rozhodly jeden
projektový den přírodě věnovat
a obohatit znalosti dětí o podrobnosti, které jim třeba nejsou do detailů
známé z vyučování. Koncipovaly
jsme jej pro děti z prvního stupně,
a tak úkoly pro ně nebyly příliš složité. Šlo o poznávání jehličnatých
a listnatých dřevin a jejich plodů,
povídání, ukázky a zajímavostí o sovách, rozeznávání stop lesní zvěře.

www.ikomarov.cz

Také různé kvízy a úkoly. Nemohly
jsme vynechat ani správné chování
v přírodě. Celý projekt velmi obohatil garant celého projektu pan Radim Šíma ukázkami vábení zvěře.
Mezi poznávacími stanovišti jsme
samozřejmě musely zařadit i sportovní hry, aby si děti měly možnost
procvičit kromě hlaviček také své
tělo. Měli jsme všichni velké štěstí
a radost, že se nám na tento projekt
povedl i krásný, sluncem ozářený
říjnový den. Velmi děkujeme paním
učitelkám, které provázely děti, paním asistentkám, které se ujaly práce na stanovištích, a panu Radimu
Šímovi za podporu celé této pěkné,
a jistě užitečné akce.
Za vychovatelky školní družiny
M. Kopečná
Foto: archiv ZŠ Komárov
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KNIHOVNA

INFORMUJE
Z NOVÝCH KNIH

Nové knihy stále přibývají. Pojďme si
některé z nich představit.
HUMOR
›› Patrik Hartl: 15 roků lásky
Realita umí být neuvěřitelná a skutečné události někdy působí nepravděpodobně. Aleš
by do svých
třiceti dvou let
nevěřil, že jeho
život bude vypadat
takhle.
Představoval si
ho úplně jinak.
Jednoho dubnového odpoledne roku 2001 se zamiloval do ženy, která na něj naložila
takovou porci lásky, že by to porazilo
i vola. Tento román vypráví o všem,
co musel zvládnout, aby se s tou láskou naučil žít.
BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
›› Martina Formanová: Nalakuj
to narůžovo
Další autobiografické vyprávění
manželky slavného českého režiséra
Miloše Formana, která tentokrát líčí,
jak se vyrovnávala s manželovou
smrtí. S pomocí deníku zpracovává
svůj smutek a prázdnotu ze ztráty člověka, po jehož boku strávila dvacet
tři let a s nímž vychovala dva syny.
První zápis je ze srpna 2018, poslední
z pandemického února 2021. S nadsázkou, sebeironií a upřímností autorka popisuje cestu k zotavení.
›› Charlie Mackesy: Chlapec,
krtek, liška a kůň
Tento univerzální, laskavý příběh je
určen pro všechny bez rozdílu věku.
Vypráví o přátelství mezi zvídavým
chlapcem, lačným
krtkem
plným chuti do
života, liškou,
kterou strázně
naučily ostražitosti, a moudrým, něžným
koněm. Všichni
čtyři objevují širý svět. Navzájem
si kladou otázky. Cestou procházejí
bouřemi. Učí se milovat. Óda na nevinnost a laskavost vyprávějící o životních ponaučeních, která si již získala srdce více než milionu čtenářů.
›› Hana Hindráková:
Smrtící byznys
Ellen dorazí do Ugandy, země plné
bídy, aby na zdejší klinice pomáhala
trpícím dětem. Iluze o léčbě ji brzy
přejdou. Děti, které dostaly falešné
léky na malárii, totiž umírají. Když
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se Ellen obrátí na tamní Organizaci
pro boj s falešnými léky, udělá osudovou chybu. Nemohla tušit, že za výnosným kšeftem stojí někdo s hodně
dlouhými prsty. Ona teď musí zachránit jak děti, tak sebe.
›› Nora Roberts: Úkryt
Spletitý příběh
malé
Caitlyn,
desetiletého
děvčátka, které
je dcerou hollywoodských
hvězd. Na vzpomínkové
akci
za pradědečka
je dívenka unesena a rodina se ocitá
v naprosto zoufalé situaci.
›› Jude Deveraux: Životní šance
Romantický příběh odehrávající se
ve dvou časových rovinách, vypráví
o druhých šancích a o lásce, která
překoná staletí. V roce 1844 v Irsku
se Liam O‘Connor, darebák a lupič,
zoufale
zamiloval do dcery
šlechtice a nevědomky tak změnil budoucnost.
Plachá a naivní
Cora McLeodová se domnívala,
že je Liam odpovědí na její modlitby. Andělé ovšem nesouhlasili a čekali na správný
okamžik, aby zakročili. Nyní se Liam
se svou milovanou Corou znovu setkává v Providence Falls v Severní
Karolíně. Andělé mu totiž dali úkol.
Musí se ujistit, že se Cora zamiluje
do jiného muže - do toho, za něhož
se měla kdysi provdat, než do jejich
osudu zasáhl Liam. Současná Cora je
však úplně jiná než ta nevinná dívka,
která Liamově kouzlu propadla v minulosti.
›› Julie Clark: Poslední let
Román americké autorky, jehož hrdinka následkem leteckého neštěstí
dostane šanci na zcela nový život.
Claire má dokonalý život. Je vdaná
za potomka z prominentní rodiny, bydlí v nádherném domě, její dny ladně
a bezchybně plynou a její budoucnost
je příznivá. Jenže ve skutečnosti nic
není takové, jak to vypadá. Její zdánlivě dokonalý manžel je výbušný jako
jeho slibná politická kariéra a nechává Claire sledovat, aby měl jistotu, že
žije, jak podle něj má. Netuší však, že
Claire už měsíce plánuje své zmizení.
Díky náhodnému setkání na letišti pozná Evu, jejíž život se zdá stejně bezútěšný. Domluví se, že si na poslední
chvíli vymění letenky. Věří, že díky
tomu budou moci začít znovu, daleko
od svých minulých životů. Když se

letadlo s Evou zřítí, Claire si uvědomí, že už není cesty zpět. Převezme
Evinu identitu a spolu s ní i její úzkostlivě skrývané tajemství.
›› Oldry Bystr: Lovecké vzpomínky z jihozápadní Moravy a České
Kanady
Les je společenství žijící vlastním životem. Pojďme, vážení čtenáři, a poodhrňme zelenou clonu, třeba za ní
objevíme něco příjemného…V knize
se s vámi autor podělí o obrazy ze života lesníka a myslivce, jak je napsal
sám život.
Další kniha: Pytlácké a jiné rybářské
příběhy.
DETEKTIVNÍ ROMÁNY
›› Martin Goffa: Ženská na odstřel
Marek Terence Vráz je uprostřed
noci vyrušen zoufalým bušením na
domovní dveře. Za nimi najde vyděšenou kolegyni novinářku, která
ho ve strachu o život prosí o pomoc.
Tvrdí, že byla
před malou chvílí svědkem toho,
jak policie zabila
bezbranného člověka. Protože je
známá její identita, oprávněně
se obává, že nyní
může být na řadě ona. Ačkoli si je
Terence vědom toho, proti jakému
nepříteli žena stojí, rozhodne se udělat vše proto, aby ji z ohrožení života
dostal. I za cenu toho, že bude možná
muset dát v sázku ten svůj.
Další kniha: Muž s unavenýma očima
›› Patricia Gybneyová:
Andělé smrti
V katedrále je nalezena zavražděná
žena a o několik hodin později je objeven oběšený muž. Oba mrtví mají
na vnitřní straně stehna stejné, amatérsky
udělané
tetování. Ti dva
měli cosi společného, jenže co?
Případu se ujímá
inspektorka Lottie
Parkerová
a stopy ji zavedou
do kláštera svaté
Anděly, bývalého dětského domova,
nešťastně propojeného s minulostí
její vlastní rodiny. Zatímco si inspektorka začíná uvědomovat souvislost
mezi současnými oběťmi a nevyřešenými dávnými vraždami, ztratí se dva
dospívající chlapci. Lottie musí najít
vraha dřív, než znovu zaútočí.
Další díly této série: Ukradené životy
a Stará tajemství.
›› J. C. Tudor: Upálené
Před pěti sty lety tady upálili osm
mučedníků. Před třiceti lety tu beze
stopy zmizely dvě dívky. A před dvěma měsíci tu tragicky zemřel místní
farář. Vítejte v Chapel Croft, zapadlé
vísce, jejíž tajemství leží ukrytá hlouběji než v hrobě a kde se zlo začíná
znovu probouzet. Nahradit zesnulé-

ho duchovního sem přichází někdo,
komu temnota také už mnohokrát zasáhla do života. Někdo, kdo bude muset otevřít staré rány a hlavně ochránit
svou dospívající dceru před démony,
kteří tady umějí být až příliš skuteční.
›› Amanda Quick: Fotografie smrti
Vítejte v Burning Cove v Kalifornii,
kde se pod hollywoodským pozlátkem skrývá nemilosrdný vrah…Vivian Brazierová si nikdy nepředstavovala, že jako umělecká fotografka
bude přijímat noční telefonáty, aby
vyfotila děsivá místa činu. Ačkoliv
se snaží proměnit fotografování v novou uměleckou formu, ví, že díky
současné práci může zaplatit účty. Po
nafocení místa činu, na němž došlo
k vraždě slavné herečky, poslední
oběti zabijáka, jemuž tisk přezdívá
„Vrah s dýkou“, si Vivian všimne
děsivých podobností s úmrtími předchozích obětí - detailů, jež by zaregistroval jen další fotograf - detailů, které Vivian staví na vrcholek vrahova
seznamu obětí.
HISTORICKÉ ROMÁNY
›› Luca Di Fulvio:
Všechny cesty vedou do Říma
Historický román odehrávající se na
pozadí velkých dějinných změn v Itálii na konci 19. století. Hlavním hrdinou se stává chlapec ze sirotčince, na
kterého se náhle usmálo štěstí.
›› Jan Bauer: Ztracený diadém
Dne 7. února 1311 byl v bazilice sv.
Víta na Pražském hradě slavnostně
korunován nový český král Jan Lucemburský a spolu s ním i jeho žena
Eliška. K její korunovaci byl použit
nádherný zlatý a perlami a safíry
zdobený diadém, jaký nosila už její
matka Guta Habsburská. Od té doby
byl uložen spolu s ostatními korunovačními klenoty v klenotnici baziliky
sv. Víta. Jenže když si měla královna
Eliška při příležitosti křtu svého syna
Václava, budoucího Karla IV., podruhé nasadit na hlavu tento vzácný diadém, zjistilo se, že v klenotnici chybí.
›› Vlastimil Vondruška:
Královražda na Křivoklátě
Další z historických detektivních románů českého autora odehrávající se
na konci 13. století během upevňování
moci Přemysla Otakara II. v Českých
zemích. Přemysl Otakar II. slaví patnácté výročí korunovace českým králem. Jeho manželka Kunhuta mu spolu
s několika předními velmoži uchystá
jako překvapení okázalou oslavu na
Křivoklátě, kam se sjedou nejen jeho
věrní stoupenci, ale také řada zahraničních spojenců. Mezi hosty je i Oldřich z Chlumu se svým pomocníkem
panošem Otou. Jedním z vrcholů slavnosti je rytířský turnaj, jehož se účastní
všichni rytíři a také český král. A právě tímto turnajem začíná řada krutých
vražd, které musí Oldřich z Chlumu
co nejrychleji objasnit, protože tentokrát nejde jen o spravedlnost, ale také
o osud české královské koruny.
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REGIONÁLNÍ LITERATURA
›› Tomáš Makaj:
Toulky po Brdech 1
Prostřednictvím této knížky přijměte
pozvání do krajiny, která byla ještě
donedávna přístupná pouze armádě,
lesníkům, odborníkům a hrstce
vyvolených. Od
roku 2016 se
Brdy
otevřely
i pro běžné návštěvníky a byla
zde zřízena chráněná krajinná oblast, která je v současnosti přístupná
pomocí turistických tras a sítí cyklostezek. Naše toulky ale nejsou klasickým průvodcem, jenž by vás detailně
touto krajinou provedl. Jsou volnou
inspirací, která se nedrží striktně hranic této relativně neznámé krajiny
uprostřed Čech.
›› Martin Čihař: Brdy
Celé oblasti Brd (včetně středních) se
věnuje nová publikace BRDY, rozdělená do kapitol
podle hlavních
center. Vypráví
o přírodě, historii, památkách,
o tom, jak Brdy
dokážou na člověka
působit
a jaké příběhy
se zde odehrály. Doplněna je o velmi
praktický přehled značených turistických tras a nejhezčích výletů.
POPULÁRNĚ NAUČNÁ
›› Alena Zárybnická:
Alpami na kole
Populární televizní rosnička Alena
Zárybnická vás překvapí. Je také velmi zdatnou turistkou. Na kole
podnikla výlety
po Alpách a zaznamenala nejen inspirativní
trasy, ale podává i informace
o lokálních zajímavostech, tradicích
či jídle. Vše doprovázejí úchvatné
fotografie.
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›› Milena Štráfeldová: To je on!
To je on! - Tři slova, ze kterých možná vzniklo umělecké jméno surrealistické malířky Toyen. Jméno stejně
záhadné, jako byla
sama. Jako by za
sebou stále zametala stopy. Svá
svědectví tak o ní
podali jiní. Malíř
Jindřich Štyrský,
se kterým vytvořila
celoživotní
uměleckou dvojici. Židovský básník
Jindřich Heisler, kterého až do konce války skrývala ve své žižkovské
garsonce, protože odmítl nastoupit
do transportu. Její přátelé z Devětsilu Vítězslav Nezval, Jaroslav Seifert
nebo Karel Teige. Nebo francouzští
surrealisté, když v r. 1947 odešla do
pařížského exilu. Díky těmto svědectvím, ale i na základě pátrání v archivech v Česku a ve Francii, napsala
Milena Štráfeldová její beletrizovaný
životopis. Příběh Marie Čermínové,
rodačky z pražského Smíchova, kterou sám André Breton zařadil mezi
deset nejvýznamnějších světových
umělců 20. století.
›› Iva Prošková: Makramé
Krásná, přitom jednoduchá a dnes už
téměř klasická textilní technika, kterou stojí určitě za to poznat. Po krátkém pohledu do
historie následuje
popis základních
principů makramé
a jejích odlišností
od původní techniky drhání. Najdete
zde vše, co pro její
výrobu budete potřebovat včetně mnoha doprovodných
fotografií, názorných nákresů a dobře
srozumitelných návodů.
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
›› Marie Tetourová:
Z Pohádky do pohádky
Máte doma předškoláka nebo začínajícího čtenáře? Veselé obrázky, které
nahrazují slova v textu, udrží jeho pozornost a čtení se stane zábavou. Dítě
se může aktivně zapojit a číst pomocí

obrázků. Naučí
se tak sledovat
text a seznámí se
s velkými písmeny abecedy. Kniha je vhodná také
pro prvňáčky, kteří se učí číst genetickou metodou.
›› Tlapková patrola.
Od pohádky k pohádce.
Tři příběhy podle televizního seriálu
o partě obětavých štěňat, která zachraňují pobřežní městečko Adventure Bay.
›› Igor Lange:
Doprava nad a pod zemí
Existuje tolik nejrůznějších dopravních prostředků!
A každý z nich
má jiný úkol.
Prostřednictvím této knížky
se
seznámíte
s mnohými z nich. Zavítáte na letiště,
prosvištíte dálnicí a navštívíte nádraží. Hurá, jedeme!
›› Od pohádky k pohádce. Sofie
První.
Vydejte se s námi do kouzelné Nádhernie za Sofií
První a poznávejte, jak by
se měla chovat
pravá princezna
ke svým kamarádům. V této knížce o tom najdete
příběhy, které se
odehrávají na královském zámku, ve
škole pro princezny nebo na výpravě
do přírody.
›› Erica David: Ledové království.
Anna a Elsa.
Anna s Elsou
hostí v Arendelle
vzácnou návštěvu
a rozhodnou se
ji přivítat v jedné
z nejkrásnějších
staveb v království
- v Elsině Ledovém paláci vysoko v horách. Jak ale
rozpustilým malým sněhuláčkům,
kteří v paláci žijí, vysvětlit, co zna-

mená etiketa a slušné chování? Annu
s Elsou čeká zapeklitý úkol!
›› Erin Hunter: Kočičí válečníci.
Vzhůru do divočiny.
První kniha série Kočičí válečníci. Čtyři klany divokých koček si
dělí území lesa podle zákonů, které
stanovili jejich
předkové - válečníci. Kočkám
z
Hromového
klanu nyní hrozí
nebezpečí, protože bojovníci ze
Stínového klanu
jsou stále silnější.
Za záhadných okolností umírá jeden
ušlechtilý kočičí válečník za druhým.
Do tohoto zmatku přichází obyčejný
domácí kocour Zrzek a ukáže se, že
se mu nikdo nevyrovná! (od 9 let)
Další díly: Oheň a led, Les plný tajemství.
›› Ivona Březinová: Jmenuji
se Martina. Jsem bulimička.
Martina vyrůstala pouze se zamindrákovanou matkou. Veškerá výchova
směřovala k tomu, aby se z dcery nestala boubelka. Nesmí být tlustá, osamělá a nešťastná jako máma. Martina
tedy kopíruje matčiny nepřetržité
diety, až se odmítáním jídla dostane
na okraj propasti. Ač se nenávidí za
to, co dělá, nemůže si pomoct. Teprve
když pozná, že i do dívky, jako je ona,
se někdo může zamilovat, zatouží odrazit se ode dna. (od 13 let)
Toto byl jen výběr. Další novinky
můžete vidět v on-line katalogu
naseknihovna.cz/komarov/ nebo na
facebooku Knihovna Komárov.
DOVOLENÁ
22. 12. středa
27. 12. pondělí
29. 12. středa
31. 12. pátek
Přejeme příjemné prožití vánočních
svátků a hodně štěstí, zdraví a radosti v roce 2022.
H. Humlová a J. Prokopová,
knihovnice
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›› Lišky od dětí z 3.A a víly z 2.B

›› Ovoce od dětí z 2. A

Besedy pro děti ze základní školy - co jsme to stihli
V

minulém roce kvůli pandemii
bohužel nemohly děti ze Základní školy TGM Komárov přijít
do knihovny na již tradiční besedy pořádané pro jednotlivé třídy.
Letos jsme si ale s paní učitelkou
v časovém předstihu naplánovaly
první besedu hned na konec září.
A dobře jsme udělaly. Byla to
právě beseda pro druháčky, o které jsem informovala v minulém
čísle Komárováku. Další besedy
na sebe nenechaly dlouho čekat
a během tří týdnů se v knihovně
postupně vystřídaly třídy z prvního stupně. Dětem se na besedách
líbilo a aktivně se zapojovaly, což
mi udělalo velkou radost. Někteří
žáci se zúčastnili výtvarné soutě-

že a jejich krásné výrobky zdobí
okna knihovny i její vnitřní prostor v dětském oddělení. Za to
dostaly děti malou odměnu. A na
jaká témata se besedovalo?
Prvňáčky do knihovny přivedla
paní učitelka Barchánková. Děti
se seznámily s knihovnou, dozvěděly se, jak se zde chovat, i to, že
se mohou do knihovny přihlásit
jako čtenáři – pro tento rok zdarma. Početli jsme si např. v knihách
O modrém světle (D. Kroluperová), Johanka a malé prasátko (Z.
Pospíšilová) a některé děti poprvé
slyšely pohádku o žabácích z pera
A. Lobela Kvak a Žbluňk.
Děti ze třetí třídy přišly v doprovodu paní učitelky Vlčkové.

Tentokrát se žáci dozvěděli něco
o komárovských železárnách, potěžkali si odlitky z litiny a jako
zajímavost si vyslechli několik
pověstí, které se k těžbě železné
rudy v našem okolí vztahují. Na
závěr si vyslechli příběh o Machovi a Šebestové, protože stejně,
jako oni, jsou žáci třetí třídy.
Do knihovny také přišly paní
učitelky Sojková a Srpová společně se svými žáky čtvrtých tříd.
Všichni se dozvěděli, jaký je rozdíl mezi bájí, pověstí a pohádkou.
Některé pověsti děti znaly, některé
ne. Četli jsme např. ukázky z knih
Ze sbírky pověstí a pohádek (F.
Sládek) a Pověsti středních Brd
(T. Makaj).

Pro pátou třídu paní učitelky
Štochlové jsem připravila besedu
na domluvené téma o Marii Terezii. Děti byly velice pozorné. Něco
už o ní věděly ze školy, ale spoustu
zajímavostí třeba z jejího života se
dozvěděly právě na besedě.
Ke konci všech besed jsem dětem představovala i knihy, které
nejsou pouze naučné, ale mohou
je bavit ve volném čase. Někteří
se skutečně nadchli a knihovna
získala téměř dvě desítky nových
čtenářů.
Paním učitelkám děkuji, že děti
do knihovny přivedly a budu se těšit na další akce v knihovně.
H. Humlová, knihovnice
Foto: archiv knihovny

Beseda 100 let skautu v Komárově

U

příležitosti stoletého výročí založení Skautu
v Komárově proběhla dne 16. října v komárovském muzeu zajímavá beseda s Janem Mejstříkem. Na závěr povídání o svém historickém
bádání nám p. Mejstřík položil otázky, které se
mu ještě nepodařilo zodpovědět:
l Dokážeme identifikovat další jména a fotografie členů oddílu?
l Kam se poděl Karel Čermák a Josef Krupička?
l Lze dohledat nějaké písemné materiály o oddílu (deníky, kroniky, fotografie, dokumenty)?
l Kdo vedl a kdo byli členové 1. komárovského
oddílu?
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l Jak fungoval oddíl v Neřežíně?
l Jak to bylo s děvčaty v oddílech či ve středisku?
l Měl oddíl nějaké jméno, případně znak?
l Měl oddíl nějaké své „tradice“ (rituály, oblíbené hry, písničky…)?
l Kde se uskutečnil tábor v roce 1948?
Pokud byste, vážení čtenáři, na ně znali odpověď, neváhejte kontaktovat p. Mejstříka (j.
mejstrik@gmail.com, Mob: 604 716 476) nebo
redakci (redakce@ikomarov.cz).
redakce. Foto: archiv muzejní komise
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Muzeum Komárov
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ!
K BLÍŽÍCÍM SE VÁNOČNÍM SVÁTKŮM
VÁM PŘEJEME HODNĚ HEZKÝCH CHVIL
V KRUHU VAŠICH BLÍZKÝCH
A DO NOVÉHO ROKU 2022
HLAVNĚ PEVNÉ ZDRAVÍ, KLID A POHODU.

V

letošním roce vlivem epidemiologické situace bylo naše muzeum
otevřeno od 15. 5. do 30. 10. Pro návštěvníky máme nové barevné
vstupenky s motivy umělecké litiny.
K zajištění chodu muzea jsme se scházeli, jako každým rokem, na pravidelných schůzkách. Všechny prostory byly opět za pomoci členů muzejní komise před sezonou uklizeny, a po dobu otevření muzea veřejnosti
je zajištěn i pravidelný úklid. Vzhledem k epidemii koronaviru v ČR a celém světě, vládním i epidemiologickým opatřením, byla otevřena sezona
v platných hygienických požadavcích. Muzeum bylo otevřeno za daných
epidemiologických opatření. Dezinfekce, dodržování hygienických opatření, nošení roušek a respirátorů, kontrola o prodělaném očkování osob.
Na sezonu 2021 byla opět připravena malá výstava minerálů z brdských lokalit pánů M. Tomáška a F. Janouše s možností prodeje.
Vzhledem k tematickému spojení s historií městyse a uměleckou litinou zůstala výstava velkoformátových fotografií z minulé sezony. Zůstal
i další panel k upoutávce na knihu „Události Komárovské“ vydané ke
100. výročí vzniku republiky. Vzpomínku na 100. výročí založení oddílu
skautů v Komárově zobrazovala výstava dokumentů a fotografií.

bratrské spolu s iniciátory a tvůrci výstavy. Trvala do 25. 8. K této příležitosti byla vydána a v muzeu prodávána pamětní turistická vizitka.
Dne 16. 10. se v muzeu uskutečnila vzpomínka na den 100. výročí
založení oddílu skautů v Obecné škole Komárov, dnešní budově muzea.
O historii existence a činnosti mladých Junáků od r. 1921 až do r. 1948
pohovořil p. Jan Mejstřík z Hýskova, potomek jednoho ze skautů, který
na základě tříletého bádání dokázal najít a zveřejnit jejich akce, i jména
zúčastněných. Na www.skautikomarov.cz možno dále přispívat a obohatit tak dosavadní poznatky. K výročí byla také odhalena pamětní deska
na budově muzea.
Hodně se prodávaly i knihy, vizitky a další upomínkové předměty. Nově
přibyla „Mapa technických památek“ a kniha „Berounsko z oblak“. Na webu
městyse www.ikomarov.cz, v rubrice Turistika, je stále informace o dění
v muzeu. Jsou zde i výroční zprávy s fotografiemi konaných akcí.
V letošní sezoně jsme také byli osloveni redaktorkou plzeňského
rozhlasu sl. K. Dobrovolnou. Při její návštěvě v muzeu byly natočeny
a v rozhlase odvysílány tři relace. „O komárovském železářství a muzeu, dříve i nyní“, o „Využití vodní síly v hamrech na Červeném potoce“
a „O osudech Kateřiny Pešíkové Bechyňové.“
Těší nás, že je o naše muzeum u návštěvníků stále více zájem, a máme
radost z jejich projevů obdivu a spokojenosti.
Proto i vám všem ještě jednou přejeme hezké dny a těšíme se v příští
sezoně na vaši návštěvu.
Členové muzejní komise při Úřadu městyse Komárov
Foto: archiv muzejní komise

Otevření nového denního
stacionáře Dobromysli v Hořovicích

N

Ke 400. výročí staroměstské exekuce, popravy komárovského pána
Jin.dřicha Otty z Losu na Staroměstském náměstí a konfiskaci celého
panství, byla dne 19. 6. zahájena veřejnou vzpomínkou na komárovském
náměstí výstava s názvem „Jindřich Otta z Losu, šlechtic své doby“.
Na oboustranných podsvícených panelech se mohla veřejnost seznámit
s touto pro český národ pohnutou historií. Zahájení výstavy se zúčastnil
i potomek jedné větve pánů z Losu a současný předseda synodu Jednoty
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ezisková organizace Dobromysl zahajuje od ledna 2022 provoz
nové sociální služby Denní stacionář v Hořovicích. Stacionář
se nachází v prostorách Společenského domu Hořovice a k dispozici bude každý všední den od 7.30 do 17 hod. Využívat jeho služeb
mohou děti i dospělí
s mentálním nebo kombinovaným postižením
ve věku od 1 roku do
65 let. V denním stacionáři nabízíme mimo
činnosti spojené s podporou a rozvojem sebeobsluhy a nácviku
každodenních běžných
činností i terapeutické
aktivity dle specifických potřeb a možností každého klienta. Ti se tak v budoucnu budou moci zúčastnit například lekcí muzikoterapie nebo canisterapie.
„Chtěli bychom všem uživatelům našich služeb umožnit trávit čas
v podnětném prostředí. Zažívat různorodé aktivity, získávat nové
zkušenosti, setkávat se s vrstevníky, zdokonalovat se v dovednostech nebo jen relaxovat.“ uvádí Petra Matějková, vedoucí Denního stacionáře. Slavnostní otevření, na které tímto srdečně zveme
všechny zájemce o naše služby i širokou veřejnost, proběhne v pondělí 20. 12. od 16 hod.
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O adventu
A

dventem se v latinské církvi nazývá období určené pro
přípravu věřících na slavení Vánočních svátků, oslavu narození
Ježíše Krista. Kdy přesně se Ježíš
Kristus narodil známo s jistotou
není, ale předpokládá se, že to
mohlo být dříve než v prosinci.
Hod Boží je tedy dnem, kdy jeho
narození oslavujeme, nikoli jeho
narozeninami. Tajemství tohoto
svátku nesporně zasluhuje, aby
bylo uctěno modlitbou a pokáním.
Je příležitostí ke sblížení členů rodiny, k projevům lásky, k dávání
radosti.

Lidé si dnes v adventu často
zdobí své příbytky různými předměty, elektrickým osvětlením,
svíčkami, věnci apod. Je to určitě
hezký zvyk. V církvi však začíná
výzdoba až s dobou Vánoční, tedy
na Štědrý večer.
Délka adventního období je vymezena čtyřmi adventními nedělemi, přičemž čtvrtá adventní neděle
musí předcházet vlastní oslavě
Kristova narození. Touto oslavou
je 25. prosinec, Hod Boží Vánoční. První adventní neděle, kterou
období začíná, tedy připadá na
některý z dnů v rozmezí 27. listopadu - 3. prosince. Čtvrtá adventní
neděle naopak může některý rok
připadnout na 24. prosinec, kdy
začíná po západu slunce doba Vánoční.

Vánoční
doba
S

›› Betlémy patří k Vánocům.
Zdroj:http://www.milujivanoce.
cz/cs/temata/show/betlemy/37-vanocni-betlemy/
Ne všechny rodiny prožívají ale
advent tak hezky. Není to zaviněno jen náboženskou lhostejností.
Překážky mohou být i tam, kde se
na vánoční chystání vynaloží příliš
mnoho úsilí a námahy. Jak vlastně
vypadá vánoční radost? Aby děti
dostaly všechny dárky, co si přejí?
To jistě také. Aby bylo napečeno
hodně cukroví, aby se povedla vánočka, aby kapr na Štědrý večer
byl akorát? Aby byl každý hadřík
v domě vypraný, každý kout vysmýčený? Je to práce často k umoření a je jistě záslužná. A přece je
to málo. Děti se jistě těší na dárky,
jistě mají rády dobroty. Ale stačí
obojího polovic, když dostanou
to, co potřebují nejvíc. Aby rodiče
na ně měli čas, aby s nimi mluvili,
vyprávěli jim, hráli si s nimi.
Někde jsem četl čísi povzdech
na podobné téma tohoto znění:
„Kdyby si tak každý tatínek
umínil, že bude každý den aspoň
hodinu tatínkem! Aspoň hodinu
denně že se věnuje dětem! Kdyby si tak každá maminka umínila,
že i ona bude v adventu víc maminkou než uklízečkou, pradlenou, kuchařkou, nákupčí, služkou
všech, – to by byl krásný dárek
dětem! Bývá mi vždycky líto těch
lidí, kteří jezdí Štědrý den prožít
kamsi do hor, na lyže. Sebelepší
zalyžování je možné ještě stokrát
za zimu, je dost času si na ně zajet
třeba na Štěpána, musí-li to být.“
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koncem adventu začne doba
vánoční, což nastane po západu
slunce na Štědrý večer. Někde se
uvádí, že začíná, když vyjde první
hvězda, nebo při zatažené obloze
v době, kdy by asi vyšla. V tuto
chvíli v latinské církvi začíná vánoční výzdoba v církevních objektech. Objeví se ozdobené stromečky a vidíme je samozřejmě i téměř
ve všech lidských příbytcích. Zajímavé je, že stromky k nám přišly

Mše v kostele na Štědrý večer je
hojně navštěvována i lidmi, kteří
do kostela nechodí. Je dobře, že si
na kostel udělají čas alespoň tento
den. Pro věřící platí, že následující
den, tedy 25. prosinec, Boží hod
vánoční, je svátkem zasvěceným
a účast na mši svaté je tento den
pro ně povinná.
Dnes bohužel pro mnoho lidí
tímto dnem Vánoce končí. Dárky
už si předali a najdou se i takoví,
kteří dokonce Vánoce považují
za svátek obdarovávání a o jeho
pravém významu vědí málo, nebo
vůbec nic.
Následuje několik dalších významných svátků:
Svátek Matky Boží, Panny Marie, 1. ledna, rovněž zasvěcený
s povinnou účastí.
Svátek Zjevení Páně, 6. ledna,
(lidově Tři králové).
Svátek Křtu Páně, který je pohyblivý a následuje vždy nejbližší
neděli po Zjevení Páně. Příští rok
tedy bude 9. ledna. Pokud vyjde
Zjevení Páně některý rok na neděli, Křest Páně se slaví až neděli
následující. Tímto dnem oficiálně
končí vánoční doba a s koncem
vánoční doby končí také vánoční výzdoba. Tak tomu ale vždy
nebylo, toto ustanovení je nové.
Dříve končila vánoční doba vždy
až o svátku Uvedení Páně do chrámu, dříve Očišťování Panny Ma-

rie (lidově Hromnice). Kněží dnes
běžně povolují slavení vánoční
doby s příslušnou výzdobou až do
2. února jako dříve. Narození Krista si to nanejvýš zaslouží! Není
tedy chyba ponechat si i domácí
výzdobu až do Hromnic a neukončovat ji na svátek Křtu Páně.
Všem obyvatelům přeji požehnané Vánoce!
Na některé adventní a vánoční
zvyky, známé i méně známé, se
můžete podívat na stránkách: Zvyky našich předků - neuzil.czechian.net pod záložkou Vánoce.
MUDr. Miloslav Neužil

Poutník
Jsem poutník,

misku nastavuji,
každý do ní něco vhodí.
Já platím srdcem svým,
pohledem, dotykem,
světlem, které se v srdci rodí.
To světlo cestu trnitou
v rozkvetlou louku mění,
když po ní jdu, tak vím,
že ON jde se mnou po ní.
Ivana Látalová

PF 2022

›› Panenka Marie z oltáře v mrtnickém kostele.
Foto: archiv muzejní komise
až v 19. století a jedná se o původně německý zvyk, který se rozšířil do mnoha míst ve světě. Naši
předkové ale dříve stromky neměli a Vánoce prožívali u betléma.
Měli doma betlémy všech podob,
chudší lidé měli papírové, bohatší
třeba dřevěné, vyřezávané. S ohledem na podstatu těchto svátků byl
vlastně betlém příhodnější než stromek. Proto by dnes lidé měli mít
u stromku alespoň malý betlémek.

Příjemné prožití vánočních svátků
a vykročení do Nového roku pravou nohou
s přáním, aby rok 2022 byl již funkční,
bezproblémový, úspěšnější a pohodovější
než rok loňský i letošní!
K tomu ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ a LÁSKU
po celý rok
přeje
T.J. Sokol Komárov

www.ikomarov.cz

Tělocvičná jednota Sokol Komárov pořádá od roku 1976 letní stanový tábor ve Lhotě pod Radčem. Následující článek vám přiblíží letošní netradiční akci.

Táborový den otevřených dveří
V

šichni víme, že tábor jednou
za rok je málo. Víme, že řada
dětí touží svým rodičům ukázat,
jak to na táboře vypadá a co se
tam dělá, a také víme, že spoustu
rodičů právě tohle zajímá. Proto
jsme se rozhodli uspořádat u nás
na táboře ve Lhotě pod Radčem
den otevřených dveří, který ovšem
dalece předčil všechna naše očekávání.
V sobotu 16. října 2021 se parta nadšených vedoucích potkala
s partou nadšených dětí a rodičů
a jedno takové táborové odpoledne společně prožili. Den jsme zahájili nástupem, v krátkosti jsme
se seznámili a rychle se vrhli na
to nejdůležitější: na hry. Děti se
rozdělily do dvou družstev, třetí družstvo vytvořily maminky
a čtvrté tatínci, a s ohromujícím
zápalem se snažili pro svoje družstvo získat co nejvíc bodů. Před
sváčou jsme si stihli zahrát tradiční vlajky a čelenková čísla, po
sváče medvídky a orienťák. Děti
porážely a vybíjely vlastní rodiče,
kteří si to samozřejmě nenechali
líbit a bojovali ze všech sil. Když
v jedné hře tatínci porazili maminky, maminky jim to v příštím
kole vrátily. V orientačním závodě se projevili ti nejzdatnější hledači, ale i kreslíři, v medvídcích
všichni prokázali své vyjednávací
schopnosti. Jedna vtipná hláška
následovala druhou a celé odpoledne jsme si maximálně užili.
Den jsme završili závěrečným
nástupem, skvělou večeří, a přesunuli jsme se k táboráku. Tam
nám i přes promrzlé prsty naše
kytaristky zahrály spoustu písniček, a kdyby nás nevyhnala teplota klesající rychle na bod mrazu,
možná bychom u ohně seděli do-

www.ikomarov.cz

dnes. Děkuji všem vedoucím za
to, že do toho šli - Terce, Míše,
Rádě a Honzovi, Aničce, Páje,
Vencovi a Mariňákovi. Maky,
Jirkovi a Martě patří velký dík za
to, že se postarali o celou kuchyni
a připravili pro nás jídlo a pití. Za
celý tým děkuji všem rodičům,
kteří nejenže přivezli své potomky k nám do Lhoty, ale především
se s nadšením vrhli do her a soutěží a vyzkoušeli si, jak takový
táborový den vypadá. A v neposlední řadě děkujeme dětem - táborníkům minulým, současným
a i těm snad budoucím. Děkujeme
vám za to, že jste taková prima
parta a že se k nám vracíte.
Těšíme se na další takovou
akci!
Za celý tým,
Lenka Vídršperková
Foto: Pavla Rydrychová
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120 let Sokola Komárov 2. díl

V roce 2022 oslaví Tělocvičná jednota Sokol Komárov 120. výročí jejího založení. V následujících vydáních Komárováku vám proto přiblížíme
činnost tohoto spolku od roku 1902 do současnosti.

D

ne 29. října 1923 se konala
ustavující schůze hudebního
odboru. Předsedou a kapelníkem
byl zvolen Ludvík Konopásek.
V týž den se konala první zkouška za účasti dvaceti hudebníků.
Byl to jediný dechový orchestr
v župě Rokycanově. Dne 18. listopadu 1923 se konalo shromáždění
oseckých občanů v hostinci u pana
Kellnera, na němž byla projednána
možnost založení sokolské pobočky v Oseku při sokolské jednotě
Komárov. Po dlouhých úvahách
a řádném vysvětlení práce sokolské byl ustavující schůzí zvolen
výbor. Předsedou se stal Karel
Žák, jednatelem Václav Hrdlička, vedoucím cvičení J. Mužík.
Později takové pobočky při tělocvičné jednotě Komárov vznikaly
i v dalších obcích, a to ve Hvozdci, Chaloupkách, Jivině, Olešné,
ve Svaté Dobrotivé. Stav členstva
k 31. 12. 1923 činil celkem 330
členů a členek včetně žactva a dorostu.
Pravidelně byli vysíláni nejlepší
cvičenci a cvičenky do župního kurzu cvičitelského s tím, že pilně sledovali dění v kurzu a pak následně
nabyté zkušenosti svědomitě a co
možná trvale v jednotě předávali.
Velká sokolská delegace se

23. června 1924 účastnila odhalení pomníku padlým vojínům první světové války v sousední obci
Kleštěnice. Dne 22. července 1924
slavnostně předal předseda stavebního odboru br. Rudolf Bízek novou
sokolovnu předsednictvu tělocvičné jednoty Sokol. Za přítomnosti
župního starosty br. Maličkého a za
zvuku národní hymny se vznášela státní vlajka a tím byl sokolský
stánek zasvěcen službám vlasti. Při
této příležitosti byla pořádána tělocvičná akademie. Dne 10. srpna
téhož roku se konalo v režii Sokola
Komárov okrskové cvičení za účasti 44 žáků, 85 žákyň, 60 dorostenců,
108 dorostenek, 76 žen a 116 mužů.
První taneční zábava v nové sokolovně se konala 19. října 1924. Byla
to posvícenská taneční zábava.
Na konkurz sokolníka byl ze
čtyř žádostí vybrán br. Josef Haerting, který od roku 1924 až do roku
1946 tuto funkci dobře vykonával.
Po otevření nové sokolovny fyzická práce však neskončila. V roce
1925 byly zahájeny práce na zhotovení letního cvičiště, na kterém pracovaly všechny složky od žactva po
dospělé. Protože pracovní elán již
ochaboval a již se nechtělo členstvu
ani příznivcům mnoho pracovat,
byla vyhlášena pracovní povinnost.

›› Nahoře dva snímky sokolovny, vlevo dole její slavnostní otevření.
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Každý člen musel odpracovat deset
hodin nebo zaplatit dvacet korun.
Také byl přednesen návrh, aby bratří, kteří pracovní povinnost nesplní,
byli napsáni na černou tabuli a veřejně vyvěšeni tak dlouho, dokud
povinnosti zadost neučiní.
Dne 5. února 1926 se konala valná hromada, kde byl starostou zvolen
br. MUDr. Emil Havel, náčelníkem
Josef Vokurka a náčelnicí ses. Anna
Veličková. Rok 1926 byl rokem sletovým, a proto se také zvýšila tělocvičná činnost. Dne 31. května 1926
je zaznamenána účast na soutěži
pódiových vystoupení ve Zbiroze
s vlastními skladbami. Okrskového
sletu v Hostomicích se zúčastnilo 16
mužů, 8 žen, 17 dorostenek. Br. Rechcigl odvezl cvičence do Hostomic
zdarma. O týden později se veřejného cvičení v Hořovicích při otevření
letního cvičiště zúčastnilo 26 žáků
a mužů. VIII. všesokolského sletu
v Praze se účastnily všechny složky.
Cvičení probíhalo na novém sletišti
na Strahově, kde vyrostla legendární
„Brána borců“.
Oslavy 25letého trvání Sokola
se konaly v sobotu 3. září 1927. Ve
večerních hodinách se konala tělocvičná akademie. V neděli 4. září
dopoledne od 10 hodin proběhla
slavnostní valná hromada, odpoled-

ne ve 14 hodin průvod městem zakončený veřejným cvičením a promenádním koncertem na letním
cvičišti a večer taneční zábavou.
V roce 1928 se uskutečnil první zájezd na Slovensko, kterého se
účastnilo osm bratří. Cvičitelské
sbory mužů a žen se omlazují. Cvičitelskými kurzy prošli Josef Vokurka, Rudolf Havránek, Jan Král,
Marie Ernestová, Marie Haertingová a Marie Firýtová.
Dne 28. září 1929 byla uspořádána v sokolovně taneční zábava
při otevření nové školy v Komárově. Dne 25. listopadu byla svolána
mimořádná valná hromada. Schůze
byla svolána za tím účelem, aby
starší a rozvážnější bratří se usnesli, jak čelit vzrůstající pohodlnosti,
„hnilobě“ a lhostejnosti v jednotě.
Toto odůvodnění poslal písemně na
výbor br. Aksamit. Po 18 letech působení ve funkci starosty odstupuje br. MUDr. Emil Havel a na tuto
funkci je zvolen na valné hromadě
br. Karel Pecánek, místostarostou
br. Zdeněk Fiala a Karel Puchmeltr, náčelníkem br. Rudolf Havránek
a náčelnicí ses. Božena Jelenová.
V tělocvičné jednotě Sokol
pracovaly tyto odbory: stavební,
hudební, zábavní, biografický, loutkářský a dramatický.

›› Odhalení Tyršova pomníku.

www.ikomarov.cz

›› Sokolští cvičitelé v roce 1935.
Dne 4. dubna 1932 byly projednány vzpomínkové oslavy stého
výročí narození dr. Miroslava Tyrše
a třicáté výročí založení Sokola Komárov. Zde byl přednesen návrh postavit mohylu s deskou zakladatele
Sokola. Byla uskutečněna vycházka
žactva, dorostu i členstva za účelem
vyhledání kamene na pomník Tyršův. Veřejného cvičení v Jincích se
zúčastnilo celkem 150 cvičenců.
Bylo použito dvou povozů, Blahovce a Krále, za úhradu 200 Kč.
IX. všesokolského sletu roku
1932 se z komárovské jednoty zúčastnilo 22 žáků, 28 žákyň, 11 dorostenců, 12 dorostenek, 19 mužů
a 18 žen. Na mimořádné schůzi
25. července 1932 bylo usneseno,
že Tyršův pomník bude postaven
na náměstí a ulice, vedoucí kolem

Foto: Olga Kleknerová

›› Biograf v komárovské sokolovně.
sokolovny k Valdeku, bude ulicí
Tyršovou a ulice, vedoucí k Ptákovu, Sokolskou. V předvečer
odhalení pomníku Dr. Miroslavu
Tyršovi, dne 27. září 1932, se konala velká tělocvičná akademie.
Samotné odhalení se konalo za
účasti široké veřejnosti, bratří a sester z Hořovic, Oseka, Jiviny a Komárova. Vzdělavatel br. Ryspler
poděkoval starostovi obce Karlu
Puchmeltrovi za jeho všestrannou
pomoc při postavení a odhalení
Tyršova pomníku.
V období let 1933-1941 byli
hlavními vedoucími základního
cvičení všestrannosti ses. Jarmila
Ernestová, Anna Ernestová a br.
Josef Jelen. Největší zásluhu na
dalším vývoji tělovýchovy v Komárově měl br. František Štěpnič-

ka, který prošel všemi funkcemi.
Biografický odbor si vedl rovněž
úspěšně. Dne 15. září 1934 byla
namontována aparatura filmu
a o 14 dní později byl promítnut
první zvukový film.
Na valné hromadě 31. ledna 1935 byl zrušen stavební odbor
a utvořen byl odbor nový – hospodářský. Dne 17. května 1936 se konaly vyřazovací závody o účast na
závodech v Žilině na Slovensku.
Do župního družstva se probojovali dorostenci Jan Vlček a Josef
Klier. Dne 31. května se konaly župní závody družstev žactva
v Rokycanech. Družstva Sokola
Komárov se umístila na druhých
místech. Druhého zájezdu na Slovensko v roce 1936 se zúčastnilo
11 bratří a 14 sester, 8 dorostenců

a 6 dorostenek. Dorostenci Jan Vlček a Josef Klier závodili v župním
družstvu v Žilině, 10 mužů, 14 žen,
8 dorostenců a 6 dorostenek cvičili
v Trenčíně. Zájezd byl čtyřdenní,
a proto bylo uskutečněno několik
výletů. Jeden z nich byl na Bradlo
ke Štefánikově mohyle. V červnu
1936 byl dán návrh na zhotovení
sokolského praporu a tento návrh
realizovat tak, aby sokolská výprava na X. všesokolský slet šla
již pod tímto sokolským praporem.
V roce 1936 dramatický odbor sehrál divadlo v přírodním jevišti za
sokolovnou a v zimě se uskutečnily šibřinky, které byly oblíbené po
celém okrese.
Tomáš Jelen, T. J. Sokol Komárov
Foto: z archivu Sokola Komárov
a z archivu muzejní komise

Taneční v Komárově 2021

Sokol se zapojil do akce HÝBEME SE HEZKY ČESKY

V

červnu se naše jednota zapojila do akce obchodního řetězce PENNY Hýbeme se hezky česky. Registrovalo
se několik oddílů a první kolo (postupové) spočívalo v posílání hlasů přes internet. Oddíl RDPD (rodičů a dětí
a předškolních dětí) Sokola Komárov získal v tomto kole druhý nejvyšší počet hlasů a postoupil do finále. Zde
se hlasovalo pomocí útržků složenek v obchodech PENNY Hořovice a Beroun. Díky nakupujícím příznivcům se
podařilo oddílu zvítězit a získat tak finanční výhru 15 000 korun (kterou využijeme na nákup cvičebních pomůcek)
a kuponovou knížku na nákup zdravých tyčinek a ovoce pro naše cvičence v obchodě PENNY.
T. J. Sokol Komárov

www.ikomarov.cz
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Sokolského běhu republiky se zúčastnilo více
než 5 000 závodníků. Běželo se i v Komárově!
To byla panečku oslava! Čtyřiačtyřicet závodů po celé zemi, ve městech i v malých vesničkách. Sokolský běh republiky (SBR) rozhýbal přes
5 000 běžců všech věkových kategorií. Neběželo se ale jen v Česku, přidalo se i San Francisco, Washington, Ottawa a španělské Cabo Roig. A na
mapě nechyběl ani Komárov!

S

luncem zalitý Komárov se
28. října ve 14 hodin rozběhl,
aby si připomněl výročí republiky a navázal na více než stoletou
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sokolskou tradici z podzimu roku
1919. Tehdy, při příležitosti prvního výročí vzniku Československa, připravili sokolové do té doby

nevídanou sportovní akci, která
umožnila účast co největšího počtu
sokolů a sokolek – tzv. rozestavný
běh s cílem v Praze.
První ročník měl před 102 lety
8 500 účastníků. Letos to bylo více
než 5 000 nadšených závodníků po
celém světě a možná v nadcházejících ročnících překročíme i magickou hranici z meziválečného
období. Sokolský běh republiky je
ale v první řadě radostí z pohybu
a oslavou významného okamžiku
v dějinách naší země.
Na závodě v Komárově se sešlo
celkem 73 účastníků, z toho 19 dětí.
Děti vyběhly na kilometrovou trať
ve dvou skupinkách – v půl jedné
nejdříve děti do deseti let, s odstupem pěti minut děti do čtrnácti let.
Start a začátek trasy byl shodný
s hlavním závodem, který měřil 4,9
km. Dětská trasa se po 150 metrech
odklonila kolem Nádržky směrem
na hráz Červeného rybníku a zpět
ke komárovské sokolovně. V obou
dětských kategoriích byli vyhlášeni zvlášť chlapci a děvčata. Ve 14
hodin, kdy byl celostátně odstartován hlavní závod, vyběhlo na trať
54 běžců – 25 mužů a chlapců a 29
žen a dívek. Tato trasa vedla kolem
Červeného rybníku a rybníku Dráteník, mrtnického kostela Narození Panny Marie, kolem Mrtnické
skály až na hráz Záskalské nádrže.
Po přeběhnutí hráze se začala trasa
stáčet zpět ke Komárovu přes chaloupeckou „Rokli“ a Ptákov.
Zahraniční beachvolejbalový
turnaj neumožnil se zúčastnit SBR
v Komárově Marii Sáře Štochlové,
která s volejbalem začínala právě
v Komárově! Nadějná Marie Sára

Štochlová bude od příští sezony
tvořit pár s českou beachvolejbalovou jedničkou mezi ženami Barborou Hermannovou a v páru nahradí
Markétu Nausch Slukovou, která
se rozhodla založit rodinu. S Barborou Hermannovou si Maruška
zahrála letos na srpnovém mistrovství Evropy, kde skončily na devátém místě.
28. říjen 2021 nebyl v Komárově jen o běhu, ale bylo tam i ohlédnutí za činností v covidovém období od března 2020 do října 2021
a také výsadba lípy Sokolského
běhu republiky! Po celé covidové
období, kdy byla spousta omezení, ale i zákazy cvičit, scházení se
apod., komárovští sokolové připravili spoustu akcí. V čase zákazů ale
jen s individuální účastí s výzvou,
aby pořadatele o účasti informovali
a zaslali foto z akce. Všechny akce
byly vždy hojně navštíveny a tak
bylo možné vše zdokumentovat
a připravit fotokoláže z akcí.
V půl druhé, po vyhlášení dětských kategorií, byla slavnostně
v areálu komárovské sokolovny
vysazena LÍPA SOKOLSKÉHO
BĚHU REPUBLIKY. Komárov
tak byl jedním z deseti míst, kde
k výsadbě lip SBR došlo. Sázení
národního stromu asistoval starosta komárovského Sokola Bohuslav
Ernest a byl přítomen i místostarosta městyse Komárov Radim Šíma.
Běžecký den měl i charitativní
rozměr. Pomáhalo se mladému bratru Adamovi z Jablonce nad Nisou,
který trpí dětskou mozkovou obrnou. Ani to mu nebrání v tom být
nadšeným sokolem a sportovcem.
V rámci registrací přispěli závodní-
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ci Adamovi a jeho rodině částkou
74 050 Kč, kterou využijí na nákladné rehabilitace.
Jedním z hlavních hesel letošních závodů bylo „Ve zdravém těle
zdravý duch”. Co víc si můžeme
pro sebe i své blízké přát? A proto
sportu zdar a na viděnou 28. října 2022 na čtvrtém ročníku Sokolského běhu republiky!
Výsledky komárovského
Sokolského běhu republiky:
Kategorie chlapci do 10 let:
1. místo: Rostislav Andrt
2. místo: Filip Suttr
3. místo: Jakub Prokop
10–14 let:
1. místo: Václav Síkora
2. místo: Vít Plecitý
3. místo: Vilém Plecitý

www.ikomarov.cz

Děvčata do 10 let:
1. místo: Kateřina Síkorová
2. místo: Nikola Prokopová
3. místo: Lucie Perglerová
10–14 let:
1. místo: Ella Vydrová
2. místo: Emma Andrtová
3. místo: Anna Škardová
Dospělí
Muži
1. místo: Daniel Kraus
2. místo: Jiří Rosol
3. místo: Lukáš Pergler
Ženy
1. místo: Anna Perglerová
2. místo: Petra Stíbalová
3. místo: Ivana Rosolová
Olga Kleknerová,
T. J. Sokol Komárov
Foto: archiv Sokola Komárov
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Komárovský Sokol spolu v pohybu
N

aše tělocvičná jednota Sokol
Komárov se v září zapojila
do projektu vyhlášeného odborem všestrannosti ČOS Sokol
spolu v pohybu, zařazeného do
Evropského týdne sportu. V týdnu od 23. 9. do 30. 9. 2021 se
uskutečnilo několik akcí pro veřejnost. Celý týden byla v provozu další sokolská cesta, tentokrát to byla Sportovní stezka.
25. září uspořádal oddíl turistiky
výstup na vrch Hejlák v Brdech
a 30. září si mohli zájemci u so-

Na 25. 9. byla vyhlášena akce
#BeActive Night - Výzva na večerní překonání co nejdelší vzdálenosti. Oddíl turistiky uspořádal výstup
na vrch Hejlák a večerní procházku
po okolí Komárova.
Turisté se rozhodli vystoupit na
trochu opomíjený, málo navštěvovaný vrch Hejlák (691 m n. m.).
Svůj název si nese již ze 17. století,
kde se v mapách uvádí Haglawer
berg, později pak Hegluw Wrch,
tedy Hejlův vrch. Trasa pochodu
vedla z Vísek po Vísecké cestě –

kolovny vyzkoušet disciplíny sokolského odznaku zdatnosti.
Sokolská sportovní stezka
byla v provozu od 21. září a pro
velký zájem byla prodloužena
až do 13. října. Pro mladší děti
byly úkoly motivované projektem
Se sokolem do života – cvičíme
se zvířátky. Na trase plnily děti
úkoly opičky Haničky, berušky
Danušky, veverušky Věrušky, ježečka Marečka a kobylky Emilky.
Děti si procvičily nejen tělo při
sportovních úkolech, ale i hlavu
při úkolech vědomostních. Pro
starší byly úkoly motivované
Sokolským odznakem zdatnosti.
Skákání přes švihadlo, pavoučí test, angličáky, chůze poslepu
a spousta dalších bavilo nejen
starší účastníky, ale podle fotografií i ty nejmladší. Odměnou byly
účastníkům silikonové náramky,
balónky a diplomy s nápisem Sokol spolu v pohybu.
Stezka měla dvě varianty. Denní, s plněním úkolů, a noční, s odrazkami a baterkou. Pro malé děti
byl připraven kratší okruh s odrazkami a obrázky. Noční vycházka
měla velký úspěch. Na sportovní
stezce se prošlo cca 100 dospělých, 150 dětí, 14 psů a 4 kočárky.
Noční stezky se zúčastnilo cca 50
dospělých a 80 dětí.

žlutá turistická značka – k Bílému
křížku na Hejlák. Dále zdolali
Pískový vrch, sešli k Novému
rybníku a na hrad Valdek. Do cíle
do hospody na Chaloupkách jich
došlo 17 a 1 pes (12,5 km). Tam
zhodnotili pochod a posilnili se na
druhou část akce, kterou byl „Noční pochod“ lesem do Komárova.
Je zajímavé, jak se tmou změní
okolí a místa, která dobře znáte,
a za tmy vypadají úplně jinak. Čelovky, baterky a nádherná hvězdná
obloha jim usnadnily cestu a tak
se bez zranění dostalo všech 20
účastníků v pořádku domů s dobrým pocitem, že pohybem udělali
pro své zdraví. Zdrávi došli!
30. 9. byla připravena u sokolovny Prezentace sokolského odznaku zdatnosti. Kdo přišel, mohl
si prověřit svoji fyzickou zdatnost
a obratnost při těchto disciplínách:
skoky přes švihadlo, pavoučí test,
bumerangový běh, driblink ve
slalomu, házení míče o zeď, šplh,
výskok dosažný, chůze poslepu,
kotoul nebo přemet stranou. Sportovalo 45 účastníků z řad dětí i dospělých. Každý účastník dostal stahovací vak a diplom s logem Sokol
spolu v pohybu.
Za Sokol Komárov
Eva Veigendová a Míra Suttr
Foto: archiv Sokola Komárov
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Stezka lesních skřítků. V prosinci čeká adventní stezka!

V

říjnu vystřídala Sportovní stezku Stezka lesních skřítků. Na
účastníky čekali na trase skřítkové
a víly stromů a také úkoly lesních
skřítků. Stromoví skřítci a víly ukázali dětem stromy, o které se starají.
Jak strom vypadá, jaké má plody
a listy a také jaké má využití pro
člověka. A tak se účastníci dozvěděli, že o dub a jeho plody žaludy se
stará skřítek Dubínek, aby bylo dost
kaštanů obstarává víla Kaštánka,
o smrk pečuje skřítek Smrkovníček,
o lípu víla Lípinka, která sbírá květy
lípy na léčivý čaj, atd.
Stromových skřítků bylo po cestě asi patnáct. Lesní skřítkové připravili pro děti úkoly jako např. no-

šení kaštanu na lžíci, skládání plodů
stromů podle předlohy, strefování se
šiškami do stromu, bludiště, listové
pexeso a další.
Děti byly předem vyzvány, aby
vyrobily lesního skřítka z přírodnin
a v lese mu pak našly pěkné místečko ke spánku. A tak se les začal plnit
krásnými skřítky a každý byl trochu
jiný. Někteří byli ze šišek, jiní z polínka nebo z kaštanů. Všichni ale
byli moc pěkní a v lese si pohodlně
hověli. Kdo skřítka neměl, mohl ho
vyrobit až v lese.
Odměnou byly na konci cesty
kaštánky od lesních skřítků, které
si mohly děti vzít do kapsy. Určitě
mají kouzelnou moc a když je bu-

Sokol
Komárov zve rodiny s dětmi a všechny
příznivce sokolských cest na poslední stezku.

Vydáme se na cestu nazvanou

ADVENTNÍ STEZKA

dou děti převalovat v ruce, budou je
chránit. Kdo poslal fotografie, dostal
navíc v elektronické podobě omalovánky lesních skřítků.
V době konání stezky se nad naším územím přehnala vichřice, která
nám některé úkoly odfoukla a zanesla pryč od původního stanoviště.
Ale tyto karty jsme našli a vrátili na
své místo. Bohužel škodila nejen
vichřice. Více než polovina úkolů,
pomůcek a fáborků nám zřejmě
sundal někdo jiný než vítr. Naštěstí
jsme to zjistili včas a vše znovu vytiskli a stezku obnovili.
Do návštěvní knihy se zapsalo
95 dospělých, 108 dětí a 3 děti v kočárku, 15 pejsků a 2 zajíčci.
Všem moc děkujeme za milé
vzkazy a zveme všechny na další
stezku, tentokrát s názvem Uspávání
zvířátek, která je již v provozu. Do
konce roku nás pak čeká ještě jedna
sokolská cesta v prosinci.
Eva Veigendová
T. J. Sokol Komárov
Foto: archiv Sokola Komárov

Na stezku můžete vyrazit

Od pátku 3. 12. do neděle 2. 1.
Start je jako obvykle u kynologického cvičiště
v Komárově, trasa je asi 5 km dlouhá a je sjízdná
s kočárkem i na kole.
Podle toho, v kterou denní dobu vyrazíte,
se vybavte baterkou. V lese je brzy tma.

Přesnou polohu startu zjistíte načtením QR kódu

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST😊😊
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Večer sokolských světel
D

ne 8. října 2021 se konal
u příležitosti Památného dne
sokolstva Večer sokolských světel.
Rekordních 160 účastníků se sešlo
u sokolovny s lampiony a vyrazili v průvodu na hráz Červeného
rybníka a odtud potom kolem Červeného potoka až k pomníku Miroslava Tyrše před muzeem. Zde
položili kytici a zapálili svíčky za
padlé sokoly ve 2. světové válce.
Památný den sokolstva je poctou všem členům a členkám Sokola, kteří během téměř 160 let
existence našeho spolku obětovali
své životy v boji za svobodu, demokracii a samostatnost. Od roku
2019 je zařazen do kalendáře významných dnů České republiky.
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Datum 8. října bylo zvoleno
jako připomínka tragických událostí roku 1941. V noci ze 7. na 8. října 1941 gestapo v rámci “Akce
Sokol” zatklo na 1500 sokolských
činovníků z ústředí, žup i větších
jednot. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů. Plných 93 % z nich do konce
války zahynulo. Ještě během této
noci podepsal Reinhard Heydrich
úřední výměr o rozpuštění České
obce sokolské, kterou nacisté považovali za nejnebezpečnější domácí
organizaci, jejíž organizační aparát
sloužil v masovém měřítku odbojovému hnutí.
Jako symbol Památného dne
sokolstva byl vybrán František
Pecháček, sportovec, československý olympionik, sokolský činovník, autor legendární sletové
skladby mužů z roku 1938 nazvané „Přísaha republice“. Jako jeden
z čelných představitelů domácího
odboje byl v roce 1944 umučen
nacisty. Poslední slova Františka
Pecháčka pronesená ke spoluvězňům zněla: „Sbohem, bratři, vím,
že jdu na smrt, ale nebojím se jí.
Statečný muž umře jednou, jen
zbabělci umírají stokrát. Umřu
s klidem, protože vím, že naše
oběti nebyly marné.“
T. J. Sokol Komárov
Fotografie: Barbora Mikulová
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Divadelní festival Pešík
L
etošní ročník DIVADELNÍHO FESTIVALU PEŠÍK byl
v mnoha ohledech jiný a netradiční. Na programu byly totiž inscenace, které se měly v Komárově odehrát již v rámci minulého
ročníku (duben 2020). V té době
však přišla pandemie a celá republika se ponořila do hlubokého lockdownu. Nezvládli jsme odehrát
ani jediné představení a tím pádem začalo vyjednávání o náhradních termínech. Během léta začalo
svítat na lepší časy, a tak jsme na
podzim roku 2020 domluvili většinu náhradních termínů. Ani v tento termín se nám však nepodařilo
odehrát vše, co bylo na programu.
Přišla další vlna pandemie a tím

pádem se opět některá představení odkládala. Až podzim tohoto
roku nám umožnil dohrát vše, co
jsme divákům v Komárově slíbili.
Atmosféra byla však jiná, než na
jakou jsme zvyklí. V sále nebylo
plné hlediště, diváci museli mít
respirátory, v prostorách KD bylo
několik stojanů s dezinfekcí atd.
Najednou si člověk uvědomí,
že uvolněnost, která DIVADELNÍ
FESTIVAL PEŠÍK provázela, je
pryč. Už to nebyl ten svátek kultury v Komárově. Na všech přítomných bylo vidět jakési zamyšlení
nad tím, zda bylo správné jít v této
době do divadla a být pod jednou
střechou s desítkami dalších lidí.
Když jsme měli před pár týdny

›› Populární herec a moderátor Aleš Háma

na radnici schůzku ohledně DFP
2022, navrhoval jsem inscenace,
které by bylo možné v Komárově
odehrát. Až později jsem si uvědomil, že všechny mají něco společného. V každé z nich totiž hrají jen
dva herci.
A když jsou na něco dva lidé,
tak už se mohou považovat za skupinu a skupina má držet při sobě.
Hned mě napadlo, jak je v posledních měsících společnost rozdělená a vytrácí se z ní vše hezké.
Pokusme se však nezapomenout
právě na to číslo DVA. Když jste
s někým, buďte skupinou. I když

se ne vždy lidé názorově shodnou,
hledejme témata k diskusi, u které
se nepohádáme a u které přijdeme na pozitivní myšlenky a čas
strávený s tím druhým si užijeme.
Snažme se nezapomínat na to, že
každý z nás patří do nějaké skupiny – ať už je to rodina, či parta
přátel.
Závěrem bych Vám všem chtěl
popřát hezké zimní období, pevné zdraví Vám i Vašim blízkým
a budu se těšit, že se uvidíme na
DFP 2022, jehož spojkou bude
právě číslice DVA.
Za tým DFP Marek Šmied

Skvělý lidi! Každý od něčeho jinýho. Člověk se potká, dozví se něco
o těch lidech, no a jakmile se vyjede ven, tam se lidi úplně odhalí.
Vespa je takovej icebreaker (lamač
ledu – pozn. redakce), prostě jsem
přes ni objevil nový svět. Myslím,
že to byl zásadní krok v mém životě. Klub už máme asi patnáct let,
takže už se velmi dobře známe,

vznikla tam veliká kamarádství,
a dokonce jsem díky tomu potkal
i svoji ženu.

Rozhovor s Davidem Matáskem
Je nějaké téma, které máte rád?
Cestování. Cestování mě nabíjí. Letos jsme byli s rodinou v Norsku. Bylo to nádherné. Mám teď
docela velkou rodinu – tři děti,
některé jsou odrostlé, ale jezdíme společně. Z toho člověk žije.
Když jsme zavřený doma, tak má
člověk zase z čeho čerpat. Herec
musí mít nějaký fundament, ze
kterého vychází. Knížky, to je fajn,
ale v tom jsme zahrabaný pořád.
Cestování mi pomáhá, když potřebuji zažít něco úplně opravdového,
syrového, ať je to cokoliv, příroda
a počasí a nepřízeň. Takže jsme
vzali takové malé obytné autíčko
se stanem a jeli do Norska na tři
neděle. Bylo to krásný. A pak mám
ještě skupinu kamarádů, se kterou
jezdím se skútry po republice nebo
po Evropě.
Vy vlastníte Vespu. Jakou nejdelší
trasu jste s ní ujel? Můžete nám
o ní ještě něco zajímavého říct?
Nejdál jsem byl v Chorvatsku.
Jinak jezdíme do Itálie, přejedeme

www.ikomarov.cz

Alpy, je to tak na dva dny. Přespíme v Rakousku buď v penzionu
nebo ve stanu. S partičkou nebo
se ženou, protože ona má taky svůj
skútr, taky má Vespu. My jsme se
vlastně přes Vespu seznámili, takže
je to naše rodinné pojítko.
Jak jste se k Vespě dostal?
Úplnou náhodou. Byli jsme na
dovolený v Řecku, a tam jsme si
půjčili obyčejný skútr. Uvědomil
jsem si, že takovou věc asi budu
potřebovat do města. Praha je čím
dál tím víc zasekaná, a zatěžovat
provoz ještě dalším autem a stát
v kolonách a řešit kde zaparkovat… A tak jsem si pořídil Vespu.
Nejdřív jsem to měl jako městský
vozítko. A jednou jsem měl na
sedle nějakou navštívenku „Přijď
mezi nás, máme klub.“ Říkal jsem
si “co to je?”, protože já nejsem
moc spolkovej člověk. Pak jsem
ale jednou neodolal… - je to v sobotu, tady v tý hospodě, mají zase
nějakou výroční schůzi, já tam
zajdu a uvidím, co je to za lidi…

Když jsme u těch motorů, můžete
nám prozradit něco o „Carevně“1)?
Který z vás si našel toho druhého?
Jak se vám řídí historická Volha?
No, to byla úplná náhoda. Přišli za mnou producent a režisér, že

›› David Matásek, Sandra Černodrinská a Petra Špalková
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by do seriálu potřebovali, abych
řídil nějaké staré auto, že mají na
výběr několik aut a jedno z nich je
od pána z Ukrajiny. Když jsem ji
viděl, byla to láska na první pohled! Nádhera! Většinu odřídím
sám, protože jsem se to naučil.
Není to teda nic na denní užití,
je to skutečně veterán, stařičký
auto. Dneska mají auta automatické řazení, parkovací asistenty
atd. Já jsem tomu ale úplně propad, hrozně se mi to líbí. Mám

rád veterány, protože si myslím,
že je to součást našeho kulturního
bohatství. Nejenom kostely, zámky a hrady, ale i technika, parní
stroje atd. jsou součástí naší kultury. To všechno mě hrozně baví
a zajímá.
Chtěl byste být detektivem?
NE. Obecná popularita detektivek je teď obrovská, kriminálek je
spousta. Ještě kromě toho během
covidu jsem začal, teda já jsem to

dělal už před tím v takový omezený míře, načítat audioknihy. No,
a samozřejmě hlavní penzum tý
práce je načítání detektivek, kde já
jsem úplně mimo. Do toho se ještě
přidala role v dalších detektivních
filmech „Případ pro malíře, (lyžaře, rybáře)“. Točíme teď poslední
osmý díl, takže toho už je strašně
moc a mně to přijde paradoxní. Já
si sám detektivku nepřečtu, když
nemusím, ale čtu je samozřejmě
z pracovních důvodů.

Co byste popřál našim čtenářům?
Myslím, že jsme pochopili, že
největší dar je zdraví. Díky covidu
jsme to pochopili. Myslím, že na to
lidi dost kašlou, že to neberou moc
vážně, ale je to důležitá věc. Naprosto jednoznačně přeji všem, aby
byli hlavně zdraví. Není to klišé.
Mnohokrát Vám děkuji za příjemný rozhovor.
Markéta Křížová
1)
„Carevna” - Volha ze seriálu
Polda.

malo, jak se vám s Markem Ebenem moderuje, protože mají pocit, že je nevyzpytatelný a že vás
kolikrát zaskočí?
Ještě se mi nestalo, aby mě
zaskočil. A myslím, že jsem ani já
nezaskočila jeho. Myslím, že jsme
velmi sladěni a vyladěni, proto
nás to baví. Za těch 15 let se vzájemně dobře známe. Poznáme už,
co je nejistota u druhého a co jen
pauza.

Jak se připravujete na rozhovory
Blízká setkání v Českém rozhlase
Dvojka?
Především bych měla říct, že důsledně a poměrně hodně. Ve smyslu,
že si přečtu, zhlédnu, (jde i o profesi,
kterou host má), že si naposlouchám
spoustu věcí, které se tam potom
třeba ani neodrazí, ale zůstanou
jakýmsi mým zázemím. Že rozumím,
o čem mluví, nebo mi host dává nějaký impuls a můžu rozhovor někam

Rozhovor s Terezou Kostkovou
Jakou otázku nemáte ráda? Nebo
jinak. Jaký druh otázek nemáte
ráda?
To určitě není otázka, která by
byla nějak konkrétně formulovaná. Nemám ráda otázky, ze kterých
cítím, že toho člověka doopravdy
nezajímá má odpověď. Že má třeba jen pocit, že je to sama o sobě
atraktivní otázka, která by mohla
atraktivní odpověď přinést. Nebo
že se o mě vlastně nezajímá, dostal
za úkol se mě na něco zeptat, a tak
si vezme jako první věc, která ho
napadne, protože ji tak trochu všeobecně zná. Jenomže všeobecné
věci nebývají o člověku to nejpřesnější.
Takže, když vidím nepřipravenost nebo nezájem, tak pak

nespatřuji důvod, proč se setkáváme, proč bych měla něco říkat,
protože pořád mají pro mě slova
velkou hodnotu, neb by měla být
výsledkem myšlenky. Vše, co ze
svých úst vypouštím, by mělo mít
nějakou hodnotu. Ať už humornou
nebo hlubokou nebo i lehoučkou,
to je úplně jedno. Ale buď můžeme
mlčet, proto je mlčeti zlato, anebo
má-li to být stříbro mluviti, tak to
bude stříbro. Někdy špatně položená otázka může vést třeba i k ne
dobré odpovědi a už jsme v tom, že
jsme zahlceni špatnými slovy. To
je má odpověď. Jinak to může být
jakákoliv otázka.
Sama sice StarDance nesleduji,
ale některé vaše divačky by zají-

Spolu s MKC Hořovice pořádáme pro
všechny milovníky společenského tance
z Hořovic a blízkého okolí HOŘOVICKOU
TANČÍRNU. Přijďte si s námi zatancovat
standardní
a
latinské
tance
do
prostorného sálu Společenského domu.
Tančírna je určena pro všechny páry, které
ovládají alespoň základní kroky tanců jako
jsou waltz, valčík, tango, quickstep, blues,
cha-cha, rumba a jive. Na pokročilosti
Vašich tanečních znalostí opravdu
nezáleží!
Dress code: vhodné společenské oblečení a taneční obuv!

HOŘOVICKÁ
TANČÍRNA
Společenský dům Hořovice
sobota

18.12.2021

začátek: 18:00 h konec: 21:00 h vstupné: 100,-Kč
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›› Tereza Kostková, Nela Boudová, Petr Motloch, Lucie Okonová
Přemýšlím, z čeho mohou mít
ten dojem… To, že někdy takzvaně
(a to klidně napišme) „odprdne“
mě i nás všechny, to je logické.
To, čemu ony říkají „zaskočit“,
je, že Marek je jen autentický,
a to je každý. Pokud vám kdokoli
položí nečekanou otázku, to vás
nezaskočí, jenom na ni podle sebe
reagujete. To znamená, buď vás
dojme nebo vás rozesměje nebo
cokoliv dalšího. To není zaskočení. Zaskočení je nejistota. Tu
určitě nemáme nikdo. Naopak,
to je to na tom to zábavné a já to
na živých přenosech a na improvizaci mám ráda. Valná většina
našich věcí je improvizace – začátek je domluvený, ale pak… My
se známe tak dobře, že já už třeba
vím, na co myslí, vidím, že už má
rarášky v očích, někam směřuje,
něco přijde. No a samozřejmě nevím co. A to mě baví.

vést. V podstatě kolem dvou, tří hodin je příprava na jednoho hosta.
Záleží, zda musím vidět nějakou
jeho práci, nebo ne. Udělám si svoji představu, co mě zajímá (zhruba
na tu půl hodinu rozhovoru), a samozřejmě se pak nechám překvapit
tím, co ten člověk říká. To znamená
- poslouchám ho bedlivě, protože
může zajít v řeči i jinam. Snažím se
vcítit, kam chce pokračovat, co ho
zajímá, co je jeho téma, které jsme
třeba dosud neslyšeli, neviděli. Každý člověk má svoje aktuální téma,
které není právě hned slyšet a vidět.
Takže je to zase míra velké přípravy
a pak určité spontánnosti a autenticity té chvíle. A já se to snažím
koordinovat harmonicky.
Děkuji Vám za milý, spontánní a autentický rozhovor.
Markéta Křížová
Foto: archiv redakční rady
Komárováku

www.ikomarov.cz

Vánoce smyslem naplněné

V

ánocům se v podstatě nedá
vyhnout. Vánoce jsou – a svět
nám to připomíná už od září, kdy
se v obchodech objevují první vánoční prvky. Nemáme tak prostor
uvědomit si sami za sebe, zda Vánoce chceme. Možná máme více
pocit, že to není úplně v našich
rukách.
Některé tradice se sice od těch
původních už hodně vzdálily,
vznikly úplně nové, ale prosinec je
jimi naplněný až po okraj. Každý
je vlastně nucen zaujmout nějaký
postoj.
Ještě ke všemu musíme udělat
tolik dalších věcí. A právě v tento
předvánoční čas je na nás kladen
velký tlak. Zrovna před koncem
roku se většině z nás hromadí úkoly. Uzávěrky v práci, zakončení
semestru ve škole, večírky, besídky. A do toho přicházejí Vánoce. Jste-li rodiči, patří k dobrému
tónu, že je připravíme pro celou
rodinu: děti (i ty dospělejší), babičky, dědečky…
V čem mohou tradice obohatit
život moderního člověka? Tradice je souhrn zvyklostí a smyslem
našeho života je najít jednotící
záměr, který nám propojí jednotlivé oblasti života tak, abychom
prožitek flow (plynutí, ponoření se
do činnosti) zažívali co nejčastěji.
Tedy nejen v rámci práce, koníčků, ale i v prožívání mezilidských
vztahů, což neodmyslitelně patří
k Vánocům.
Ve své letité praxi jsem zjistila, že většina lidí netouží na svých
Vánocích nic zásadního měnit.
Chceme dělat všechny ty věci,
které pro nás k Vánocům patří,
chceme je dělat se svými nejbližšími. Velmi to potřebujeme. Potřebujeme se ujistit, že některé věci

Otevírací doba bazénu
v Hořovicích
o vánočních svátcích
Pátek 24. 12.

10:00-15:00

Sobota 25. 12.

zavřeno

Neděle 26. 12.

12:00-19:00

Pondělí 27. 12.

13:00-20:00

Úterý 28. 12.

13:00-21:00

Středa 29. 12.

09:00-21:00

Vánoční dvanáctihodinovka
(3 pro dráhy veřejnost)
Čtvrtek 30. 12.

13:00-21:00

Pátek 31. 12.

10:00-16:00

Sobota 1. 1.

11:00-20:00

www.ikomarov.cz

jsou neměnné. Dávají nám jistotu,
pocit, že víme, kam směřujeme,
kam patříme, že má náš život smysl. Stále si to potřebujeme připomínat.
Samozřejmě tradice se mohou
měnit, stejně tak, jako se mění náš
život. Dospěli jsme my, dospěly
nám děti, někoho jsme ztratili,
rozvedli se nebo naopak žijeme
v novém vztahu, kdy partner může
mít úplně jiná očekávání.
Je ale dobré se zamyslet nad
tradicemi, na kterých moc lpíme,
a říct si, jsou tyto tradice stále
funkční?” Někdy mohu sloužit
jako záchranná síť, ale někdy
i jako bolestná připomínka něčeho, co jsme již ztratili.

Tradic je mnoho a každý z nás
má ty své, ale jak být v pohodě
a ve flow právě před Vánoci?
›› Přestaňte se stresovat tím, že
nevíte, jaké dárky pořídit své
rodině – mnohdy stačí, když je
obdarujete malým dárkem námi
vytvořeným.
›› Pokud nám to nepřináší užitek a jen Vás to rozhodí – nesledujte slavné osobnosti na sociálních sítí s tím, jak mají dokonale
uklizený dům a zabalené dárky.
Sami nevíte, co se pod tím skrývá
a zda je to opravdu autentické.
›› Pokud cítíte vnitřní tenzi –
dovolte si o tom s někým popovídat. Sami víte, že dlouhodobý stres
může vést k depresivním a úzkostným stavům, a to jistě nechcete.
›› Udělejte si plán – napište si na
papír, co je potřeba udělat, když to
máte napsané – mozek si to více
dokáže zapamatovat, než když to
máte jen v hlavě.
›› Pokud můžete, delegujte činnosti na další členy v rodině.
Uvidíte, jak se Vám uleví a zjistíte, jaké je kouzlo v nedokonalé
dokonalosti.
›› I před Vánocemi je velmi
dobré odpočívat a nezapomínat
na činnosti, které vás činí šťastnými. Endorfin – hormon štěstí a serotonin – hormon dobré nálady.
›› Pokud máte svoje zaběhlé tradice a už je vnímáte jako
stereotyp, pojďte udělat malou
změnu – můžete tradice zcela vynechat nebo je nahradit novými,
pro vás, funkčními.
›› Opusťte všechno, co vás nedělá šťastnými – může to být spojeno i s tradicemi.
›› Buďte s lidmi, které máte
rádi. Vánoční čas není něco, co by
se zcela vymklo našemu životu.
Pokud naše vztahy nejsou dobré,

Vánoce je nezachrání, spíše naopak. A pokud dobré jsou, unesou
i nejednu nedokonalost.
›› Nebuďte příliš kritičtí sami
na sebe - Přílišná dokonalost nám
naopak může zavřít prostor pro
něco nového, neočekávaného, pro
něco, co zrovna nebylo v plánu.
A když se něco takového stane,
třeba si toho k naší škodě ani nevšimneme. Mineme příležitost,
radost, tajemství.
›› Buďte otevřeni tajemství –
Vánoce jsou spojeny s tajemstvím. I to je další rozměr, který
do našeho života patří, ale s naší
touhou vše poznat, využít všechny
možnosti a příležitosti, všude být
a všechno mít, se tajemství z našeho života vytrácí. Nedokážeme
věřit, ale chceme vše vědět.
›› Zkuste si o Vánocích najít
chvilku na rozjímání. - Můžete
si položit pár otázek – Co se mi
v tento čas povedlo? Co mě potěšilo? Co naplnilo moje vnitřní
štěstí? Jak jsem k tomu došel? Jak
mohu tento vnitřní pocit zažívat
jindy, v jiném času?
Je jen na nás, odvážíme-li se
udělat nějakou změnu, ze které se
nakonec může stát tradice zcela
nová, krásná, smysluplná.
Mgr. Monika Razímová

Výstava betlémů

v Muzeu Hořovicka

V

adventním a vánočním čase
se i hořovické muzeum
připojí svou výstavou k přiblížení kouzelné atmosféry těchto
oblíbených svátků. V prostorách stálé expozice na Starém
zámku v Hořovicích čekají na
návštěvníky regionální betlémy
ze sbírek Muzea Českého krasu,
a rovněž ukázky ze soukromé
kolekce manželů Kučerových.
Zajímavá ručně vyráběná díla
dokládají šikovnost a nápaditost
svých tvůrců i variabilitu a originalitu použitých materiálů.
Příběh narození Ježíška,
zvěstování pastýřů i klanění tří
králů je zde ztvárněno na pozadí
českých městeček s řadou místních obyvatel v podobě darovníků. Výstavu doplňují textové
panely přibližující tradici českého betlémářství a některé lidové betlémy zachycují vánoční
pohlednice sběratelky Ilony Voráčkové. Již na nádvoří najdete
v sousedství sochy Slévače dřevěný betlém zvoucí k prohlídce.
Otevřeno je na prosincové adventní víkendy a rovněž o vánočních prázdninách od pondělí
27. 12. do čtvrtka 30. 12. v době
od 10 do 16 hodin. Srdečně zveme.
Muzeum Hořovicka
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Zubní pohotovost (od 8:00 do 11:00)
4.–5. 12.

MUDr. Švábová Ladislava, Hořovice, Pod Nádražím 289

tel.: 311 513 375

18.–19. 12.

MUDr. Tomková Martina, Beroun, Větrná 984

tel.: 774 117 578

11.–12. 12.
24. 12.
25. 12.

MUDr. Joukl Jan, Králův Dvůr, Průmyslová 614

MUDr. Trtková Eva, Králův Dvůr, Průmyslová 614

tel.: 602 448 894

MUDr. Valta Richard, Žebrák, Hradní 68

26. 12.

tel.: 311 533 384

MUDr. Třesohlavá Magdaléna, Lochovice 308

27. 12.

tel.: 723 556 474

MUDr. Veselá Vladimíra, Beroun, Švermova 1591

28. 12.

tel.: 601 371 200

MUDr. Mynko Leonid, Beroun, Talichova 825

29. 12.

tel.: 605 251 083

MUDr. Zaytsev Dmitry, Beroun, Havlíčkova 1732/3

30. 12.

tel.: 727 836 818

MUDr. Asina Iuliia, Beroun, Plzeňská 32/22

31. 12.

tel: 311 513 313

MUDr. Aušteda Josef, Broumy 73

1. 1. 2022

tel.: 311 585 165

MUDr. Besserová Jana, Beroun, Mládeže 1102

2. 1. 2022

tel.: 728 349 403

tel.: 311 625 765

MUDr. Blechová Pavla, Karlštejn, zdravotní středisko

tel.: 311 681 533

›› Každou sobotu od 8:00 - 14:00 je v Nemocnici Hořovice zřízena zubní akutní pohotovost v prostorách zubního oddělení.
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V Zoo

(polomozaiková křížovka )

Malý Milánek se před sloním výběhem ptá:
"Dědo, co je to za zvíře?" … (odpověď naleznete v tajence)
Vodorovně:
A. lichotka; mořský jev
B. vrch u Třebechovic; plátek masa s kostí; předložka 3.p.
C. Česká armáda (zkr.); nerost; had
D. pojem duše u starých Egypťanů; nesmysl; opak horem
E. podsvětí; progres; citoslovce bolesti
F. německý souhlas; kadidlo; planeta Sluneční soustavy
G. slovenský hokejista; chrám; chemická značka Titanu
H. inic. gymnastky Čáslavské; středoamer. republika; mořský rak
I. obyvatel slovenské Ilavy; panovník; vozkův povel
J. druh květenství; spodní plocha výbrusu drahokamu; citoslovce
troubení
K. SPZ Komárna; pohroma; zdvojení (expr.)
L. šnečí schránka; mela
Svisle:
1. první díl tajenky
2. asijský poloostrov; značka kosmetiky; plošná výměra pozemku;
zemědělský pracovník; mohutný strom; římských 1051
3. tenisový úder; forma na odlévání; řezací nástroj; řídce tkaná
látka; vyhrnovat
4. poté; ministerstvo zahraničních věcí (rus.zkr.); hák; Turek; rmut;
sladkovodní ryba
5. dosah letu; rozhlasová stanice; cíl; sopečný kotel; Daniel
domácky
6. litevské platidlo; zřícenina hradu v Brdech; ruské pohoří; běh
koně; popěvek; zabedněnci
7. druhý díl tajenky
Autor křížovky: Miroslav Prekop, Komárov

Tajenka křížovky z minulého čísla Komárováku: “Měl jste v noci horečku?” “Ano, pane doktore.” “A necvakaly vám přitom zuby?”
“To nevím, já je měl totiž ve skleničce.”

KOMÁROVÁK vydává Městys Komárov. Povoleno pod reg. č. MK ČR E 10542.
Uzávěrka příspěvků pro příští číslo: 15. 1. 2022.
Příspěvky zasílejte na e-mail: redakce@ikomarov.cz. Sazba a tisk: Reklamní studio Dalmat.
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