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›› Tulipány – jeden ze snímků Tomáše Richtera. Zde zachytil nádherně rozkvetlé tulipány před budovou
úřadu. Další fotoreportáže najdete uvnitř listu.
dní probíhaly koordinační schůzky
s řediteli Mateřské a Základní školy
v Komárově.
Od 25. května u nás mateřská i základní škola opět ožily. Obě budovy
byly předem zcela vydezinfikovány. První etapu dezinfekce provedli
naši hasiči, a to jak vnitřních prostor
(podlahy, chodby, schodiště, sociální
zařízení), tak i vnějších prostor, které
k nim přiléhají (zahrady, hřiště, skluzavky, pískoviště atd.), druhá etapa
dezinfekce proběhla následně poté
s pomocí ozónu (firma Hasman).
(Bližší informace o práci ZŠ
TGM Komárov v době koronavirové
se dočtete v rozhovoru s panem ředitelem Mgr. Jiřím Veverkou na str.
14 a 15 - poznámka red.)
Naši hasiči dezinfikovali také náměstí, autobusové zastávky, dětská
hřiště za školou i na sídlišti a Dům
s pečovatelskou službou.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem, kteří se po
nástupu krizové situace aktivně
zapojili a pomáhali potřebným.
V neposlední řadě bych chtěl poděkovat panu místostarostovi Radimu Šímovi, který jako předseda
komise pro krizové řízení koordinoval všechny potřebné kroky pro
zajištění nejen bezpečnosti našich

občanů, ale organizoval i zásobování, ať už to bylo jídlo, nákupy
nebo dezinfekční a ochranné pomůcky potřebným.
POKRAČUJEME V OBNOVĚ
KOMUNÁLNÍ TECHNIKY
V rámci zlepšení čistoty našeho
městyse, na jehož území leží 15 km
chodníků, jsme zakoupili nové komunální vozidlo HAKO Citymaster 600, které umí kropit, zametat,
uklízet sníh. Před zimní sezonou byl
také zakoupen sypač soli a štěrku na
multikáru.
V důsledku těchto nákupů jsme
byli nuceni rozšířit i garážová stání
pro výše uvedená vozidla a zrekonstruovat nevyužité prostory pro potřeby jejich garážování. Vzniklo pět
garážových míst. Betonové plochy
před garážemi byly vyspádovány
do odvodňovacího žlabu za účelem
mytí a čištění komunálních vozidel.
Došlo i na celkovou úpravu fasád
a nátěry klempířských prvků.
Z důvodu uzavření skládky bioodpadu u pana Křikavy jsme pro
potřeby našich občanů instalovali na
bioodpad dva velkoobjemové kontejnery do prostor Sběrného dovra
a nad sídlištěm v lokalitě Na Pískách.
Naplněné kontejnery se budou od-

vážet do kompostárny v Mýtě. Prosíme občany, aby PŘÍMO do kontejnerů odkládali POUZE TRAVNÍ
POROST A VĚTVE DO PRŮMĚRU 5 CM. Tento bioodpad je určen
ke štěpkování a kompostování!
pokračování na 2. straně ››

Anketa uvnitř listu
Vážení spoluobčané,
v příloze uvnitř Komárováku
najdete anketu na projekt zeleně
a volného času na sídlišti. Přijměte
ji, prosím, jako příležitost přispět
svým názorem a časem Komárovu ke zlepšení našeho společného
životního prostředí. Budeme Vám
vděčni, když ji vyplníte a využijete
možnost svým postojem pomoci
nám k realizaci tohoto náročného
a dlouho očekávaného projektu.
Anketu je možné odevzdat do
schránky na úřadu městyse anebo
v prodejně COOP na sídlišti. Dále
ji lze stáhnout na webových stránkách www.ikomarov.cz/mestys/
anketa, následně vyplnit a zaslat
na e-mailovou adresu:
komarovsidlistevp@seznam.cz.
Jaroslav Klekner, starosta
městyse Komárov
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!
DĚKUJEME ZA VYPLNĚNÍ

Vážení spoluobčané,
máme za sebou období, které
ochromilo náš soukromý i společenský život, ale na druhou stranu
nastartovalo vlnu solidarity. Období, které zakázalo dětem chodit do
školy, na druhou stranu však učilo
naše děti novým přístupům ke vzdělávání a spoustu nového se naučili
i učitelé. Většině z nás se ze dne na
den změnil veškerý životní režim.
Vše se již začíná vracet do vyjetých kolejí, ale neměli bychom se
nechat ukonejšit, protože koronavirus ještě nemusel říci své poslední
slovo. Doba pokoronavirová bude
mít také svoje úskalí. Proto je zapotřebí, abychom i nadále zůstali vůči
sobě ohleduplní a dodržovali základní pravidla a pokyny stanovené
našimi vládními orgány.
Myslím si, že v Komárově jsme
udělali vše, co bylo v našich silách.
Nechci zabíhat do podrobností,
přesto bych rád všechny ujistil, že
jsme nastalou situaci řešili operativně a současně se důsledně řídili nařízeními vlády a rozhodnutími celostátního krizového štábu. Situace se
neměnila ze dne na den, ale chvílemi i z hodiny na hodinu. Rozdávaly
se ochranné a dezinfekční prostředky. Zajišťovaly se nákupy a obědy
všem, kteří z bezpečnostních důvodů museli zůstat doma. Každých 14

Slovo
starosty
›› dokončení z 1. strany
I PŘES MIMOŘÁDNOU
A NELEHKOU SPOLEČENSKOU
SITUACI SE SNAŽÍME
POKRAČOVAT V INVESTIČNÍCH
PROJEKTECH
- Zažádali jsme o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj ČR na
venkovní víceúčelové sportovní
hřiště včetně osvětlení pro Základní
školu v Komárově.
- Pro rekonstrukci vnitřních prostor
základní školy jsme zažádali o dotaci u Ministerstva financí ČR.
Dotace je určena na rekonstrukci
osmi tříd (výměna podlahových
krytin, umístění umyvadel do tříd,
výmalba). Dále je naším záměrem
zřídit chemickou a fyzikální laboratoř, nové zázemí a sociální zařízení
pro učitelský sbor, zřízení nové ředitelny a v podkroví vytvořit knihovnu, studovnu a archiv.
- V současném okamžiku je těsně
před dokončením parkoviště na
náměstí Otty z Losu. (Až budete
milí čtenáři, číst tyto řádky, bude již
náměstí Otty z Losu hotovo! – poznámka redakce)
- S projektem zeleně a volného
času na sídlišti se naši čtenáři mohou seznámit přímo v tomto čísle
Komárováku. Vyplněním ankety,
která je přílohou tohoto čísla, mohou pomoci při rozhodování a realizaci tohoto projektu.
- Pracujeme na studii využití Kulturního domu v Komárově.
POŘÁD SE NĚCO DĚJE
- Památník J. V. Stalina nakonec prodán nebyl. Tento památný
monument bude uložen do sbírek
Muzea Českého krasu v Berouně.
Proč jsme se rozhodli pro darování? Přesvědčila nás paní ředitelka
muzea RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D. (Na str. 7 najdete výňatek z dopisu, který panu starostovi
poslala. Podrobnou historii tohoto
památníku najdete v příštím čísle
Komárováku – poznámka redakce)
- Chci informovat naše spoluobčany, že počátkem června dojde
k omezení provozu na komunikaci mezi Osekem a Komárovem.
Jedná se o stavební práce u autobusové zastávky Buzuluk. Investorem
je Středočeský kraj a realizaci provede firma TAO s.r.o.
Existují dvě možnosti realizace. Jednou je omezení provozu kyvadlovou dopravou se semaforem,
jak to známe z nedávné doby, tou
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druhou je úplná uzavírka s objížďkou přes Osek pro osobní automobily a veřejnou dopravu a přes
Mýto a Cerhovice pro nákladní
dopravu.
I přesto, že se městys Komárov
se všemi přilehlými obcemi snaží
přesvědčit investora, aby se tato
omezení uskutečnila kyvadlově
s pomocí semaforu, vypadá to, že
se investor rozhodne pro druhou
variantu, která počítá s úplnou
uzavírkou a objížďkou.
- Rodí se záměr vytvoření vycházkových zón s alejemi na okrajích
Komárova. Konkrétně se jedná
o lokality Pod Vápenicí (cesta by
vedla až k lesu a navazovala by na
ni cesta k pekárnám) a cesta s alejí
ze sídliště, kde již historicky vedla
cesta na Osek. Můžeme sem zařadit
i cestu k Červenému rybníku podél
louky, kde se nedávno obnovovalo veřejné osvětlení, a kterou čeká
také renovace.
- V souvislosti s výše uvedenými
body mě napadá však jedna smutná myšlenka. Naše snaha o čistý
a upravený Komárov se nikdy nemůže setkat s úspěchem, pokud se
budeme v Komárově chovat jako
jeden náš nejmenovaný spoluobčan.
Ten po upozornění, že by měl sebrat
z chodníku exkrement svého psa,
jen odsekl: „Já nemusím, já platím
poplatek za psa!“
Chtěl bych proto poděkovat
všem občanům, kterým naše
společné prostředí není lhostejné
a kteří, byť jen sebráním pár odpadků nebo posekáním travních
porostů před svým domem, pomáhají nám všem k lepšímu životnímu prostředí v Komárově.
Jaroslav Klekner
starosta městyse Komárov

›› Nahoře - snímek Náměstí Otty z Losu před rekonstrukcí a pod ním dva
snímky před ukončením stavebních prací. Foto: archiv redakce

›› Nově zakoupená technika pro údržbu a čištění. Vpravo dole garáže pro její parkování. Foto: Tomáš Richter
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Poděkování
T

oto poděkování patří všem lidem, kteří společně zvládli pro
nás všechny novou krizovou situaci. Naše obec v minulosti
čelila povodním, které napáchaly velké škody. Ze všech těchto
útrap se nám vždy podařilo, za pomoci přátel a sousedů, vzpamatovat.
V době nouzového stavu a krizové situace, kterou nám přinesla pandemie koronaviru, přicházela mnohá vládní nařízení, která
nebyla vždy s povděkem přijímána. Dnes se však ukazuje, že nám
pomohla zvládnout tuto pandemii bez velkých ztrát na životech.
Poděkování patří v první řadě všem, kteří hned v prvních dnech
nutnosti vycházení se zakrytým nosem a ústy zasedli ke svým šicím strojům a začali šít roušky. Mnohé, ale i mnozí z těchto „šiček“, oprášili své krejčovské umění po několika letech a pomáhali
tím širokému okolí. Velký dík patří i dobrovolníkům, kteří nabídli
svoji pomoc při donášce nákupů obědů a jiných potřeb pro seniory nebo lidi v karanténě. Těchto dobrovolníků si velice vážíme,
ačkoli v Komárově nemuseli být využiti, protože situaci s donáškou potřebným výborně zvládaly pracovnice pečovatelské služby
Domova Na Výsluní. Jim patří veliký dík za jejich obětavou práci.
Samozřejmě bych touto cestou rád poděkoval všem lidem v prvních liniích. Lékařům a sestrám Zdravotního střediska Komárov
za jejich ochotu a spolupráci v nelehké situaci. Jako další osoby
prvních linií vnímáme prodavačky a prodavače místních obchodů. Zejména bych rád poděkoval prodavačkám prodejny COOP
na náměstí, které v počátku krizového stavu připravily balíčky se
základními potravinami a hygienickými potřebami pro jednotku
dobrovolných hasičů obce, a to pro případ jakékoli pohotovosti,
či nutnosti trávení delšího času na požární zbrojnici. Samozřejmě
i hasičům patří velký dík za plošnou dezinfekci veřejných prostranství. Náměstí Míru, dětských hřišť, autobusových zastávek,
základní i mateřské školy, včetně jejich venkovních prostranství.
Pedagogickému sboru naší ZŠ TGM je potřeba poděkovat za přípravu elektronické výuky žáků.
Nouzový stav nás zastihl v jarních měsících, kdy obvykle probíhají zápisy do prvních ročníků ZŠ a také do mateřské školy.
Proto bych rád poděkoval panu řediteli naší základní školy a paní
ředitelce MŠ za příkladné zvládnutí zápisu na dálku.
Poděkování samozřejmě patří i komárovským spolkům, které
se snažily zpříjemnit nelehkou dobu obyvatelům naší obce. Velké
poděkování patří i manželům Kantorovým z Podbrdské lékárny
za nemalou snahu zajistit nutnou dezinfekci a ochranné pomůcky.
V době nouzového stavu byl i Úřad městyse Komárov otevřen
v omezených hodinách. Úřednice se střídaly ve směnách, aby byl
zajištěn bezproblémový chod. Touto cestou děkuji také všem zaměstnancům našeho úřadu.
Závěrem bych rád poděkoval všem spoluobčanům za dodržování vládních nařízení, a tím zvládnutí celé koronavirové pandemie.
Na samotný závěr mi dovolte nám všem popřát mnoho štěstí
a pevné zdraví při návratu do běžného života.
Jménem Rady městyse Komárov
Radim Šíma, místostarosta

›› Komárovští hasiči dezinfikovali veřejné prostory. Foto: JSDH Komárov.
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Rozkvetlé náměstí

K čemu slouží
Seniorská obálka

S

eniorská obálka je projekt Ministerstva práce a sociálních
věcí (MPSV), který je realizován
ve spolupráci s dalšími subjekty,
převážně z oblasti veřejné správy
(krajské úřady, obce apod.) nebo
dalších subjektů, které svou činnost zaměřují na seniory. Cílem
projektu je výroba a distribuce
kompletu Seniorské obálky k cílovým skupinám obyvatel, u kterých se dají předpokládat zdravotní obtíže a komplikace, převážně
k seniorům nebo osobám se zdravotním postižením (OZP). Jeho
posláním je maximálně zefektivnit
zásah všech složek integrovaného
záchranného systému při poskytnutí první pomoci v domácím prostředí u postiženého jedince.
(Zdroj: https://www.kr-stredocesky.cz/web/socialni-oblast/seniorska-obalka)
Každý senior (zvláště ti co žijí
osaměle) má možnost si založit seniorskou obálku. Uvede v ní údaje týkající se jeho osoby (jméno,
datum narození, pojišťovnu), dále
údaje na jaké choroby se léčil, zda

má na něco alergii. Následuje seznam léků, které v současné době
užívá. Na závěr uvede kontaktní
osobu, která se má informovat
v případě jeho kolapsu. Obálku
umístí na viditelné místo v bytě
(doporučuje se vnitřní strana dveří, lednička). Je to z toho důvodu,
aby záchranné složky mohly okamžitě poskytnout první pomoc,
protože v případě kolapsu je senior
většinou sám a nedokáže je s těmito důležitými údaji seznámit.
Všichni zájemci o Seniorskou
obálku se mohou telefonicky přihlásit na OÚ, který jim tiskopis
připraví. Je to také hlavně kvůli
tomu, aby se zbytečně netisklo
velké množství tiskopisů v případě, že by zájem nebyl.
Doporučujeme, aby především
senioři důležité informace o svém
zdraví měli nejen doma, ale aby
je měli při sobě, i když vyjdou
z domu. Týká se to především seznamu léku, které užívají, případně alergických reakcí na některé
složky léků, či potravin.
Eva Koňasová,
předsedkyně Sociální komise

›› Náměstí Míru v Komárově s tulipány a maceškami na jaře. Dnes ještě
čeká na svou úplnou revitalizaci. Foto: Tomáš Richter
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Rozhovor se zastupitelem Ing. Janem Křikavou
R

ozhovor s panem Ing. Janem Křikavou – zastupitelem městyse Komárov. Přiblížíme si úlohu kontrolního výboru, jehož je pan Křikava
předsedou, a opět se dotkneme odpadového hospodářství.

I pana Křikavy jsem se zeptala:
Proč ses rozhodl jít do voleb?
Na Komárovu mi záleží, především na jeho bezpečnosti, jeho životním prostředí a vzhledu. Mělo
by na tom záležet i velké většině
ostatních. Mrzí mě malá účast
občanů na veřejných zasedáních
zastupitelstva, kde se rozhoduje
o všem pro Komárov důležitém.
Proto jsem se rozhodl přispět
svým časem a svými zkušenostmi.
Ačkoliv
jsem
vystudoval
ČVUT Elektrotechnickou fakultu,
mám blízký vztah ke stavebnictví
a zaměřuji se také na životní prostředí a odpadové hospodářství.
Celý život bydlím blízko potoka,
řeším tedy také protipovodňová
opatření a sucho. I když je zrovna
teď posledních pár let sucho, neznamená to, že už nepřijde povodeň. Naopak, klimatické modely
se shodují, že se budou častěji než
v minulosti vyskytovat oba extrémy. Bohužel při suchu se na riziko
povodně zapomíná a naopak. To
ale nebude omluva, až nás povodeň zaskočí nepřipravené.
Jak vidíš záměr Komárova změnit systém tříděného odpadu?
Nový systém (byl popsán podrobně v minulém čísle Komárováku – pozn. redakce) vítám a doufám, že kromě snížení poplatků za
odpad pro občany přinese Komárovu i nový, hezčí vzhled bez od-
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padků válejících se u kontejnerů.
Tříděný odpad byl velkou
bolestí Komárova. Vzhledem
k tomu, že kontejnery byly umístěny na hlavních tazích, které vedou do sousedních obcí, využívali
je i občané, kteří v Komárově ne-

žijí a obsah kontejnerů hodně často neodpovídal obsahu, pro který
byly určené. Proto jsem inicioval
provedení analýzy jejich využívání a společně se členy stavební
komise jsme 3x v týdnu prováděli
jejich kontroly.
Na základě této analýzy byly
kontejnery přestěhovány do okrajových ulic Komárova, aby si lidé
mohli kolem nich lépe uhlídat pořádek. Analýzu je třeba zopakovat,

aby se zjistilo, jak se kontejnery
využívají nyní. Zda nedochází někde k přeplnění a někde naopak
jsou využity málo, aby jejich rozmístění bylo účelné.
Rád bych také vysvětlil občanům, proč již není veřejně přístupná skládka větví a trávy za Komárovem. Lidé bohužel nedodržovali
základní pravidla třídění. Jinak se
zpracovávají větve a jinak tráva
a nelze je míchat dohromady. Kromě toho tam někteří lidé přiváželi
s trávou i odpadky, které jsme pak
z ní museli vyhrabávat. Tato situace trvala několik let, v sezóně
neuplynul týden, aby tam někdo
nevyvezl odpad, který tam nepatří.
Bohužel už je nadále neúnosné se
o to stále starat a uklízet.
Kromě všech těchto Tvých aktivit jsi také předsedou kontrolního výboru. Mohl bys přiblížit
našim čtenářům, jaké jsou jeho
hlavní úkoly?
Hlavní úkoly kontrolního výboru jsou tři: za prvé, kontrolovat,
jak se plní usnesení zastupitelstva
a rady městyse, za druhé, jak ostatní výbory a úřad dodržují právní
předpisy a za třetí, kontrolní výbor

provádí kontrolu na požádání zastupitelstva.
Jak se z tohoto hlediska díváš na
práci zastupitelstva a rady?
Protože bylo zvoleno mnoho
nových zastupitelů a většina členů
rady byla nováčky, docházelo zpočátku k některým chybám. To je
normální, jsme jen lidé. Proto jsme
na tyto chyby upozornili a situace
se zlepšila.
Mrzí mě ale, že zastupitelstvo
neschválilo náš návrh činnosti,
kdy jsme chtěli projít i další věci
nad rámec výše zmíněných kontrol
podle zákona. Nikdo sám nemůže
stihnout projít všechny dokumenty,
které jsou důležité pro fungování
obce, proto jsme chtěli jako kontrolní výbor v tomto směru pomoci.
A ještě nějaké přání bys chtěl
vyjádřit našim čtenářům?
Své přání jsem již zmínil na
začátku. Rád bych, aby občané
projevili větší zájem o dění v Komárově a aby své okolí udržovali
hezké pro ostatní občany a návštěvníky Komárova.
Děkuji za rozhovor.
Markéta Křížová
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KNIHOVNA
›› ››

INFORMUJE
Od konce dubna opět funguje
naše Obecní knihovna Komárov.
Čtenáři si rychle našli cestu ke
svým milovaným knihám.
Knihovna dle nařízení je otevřena v takzvaném omezeném
režimu.
Vstoupit můžete pouze bočními balkónovými dveřmi. Používat
hlavní vchod je zakázáno.
4 Zakrytí obličeje rouškou je
pro každého čtenáře povinné.
4 Do knihovny vstoupí maximálně dva čtenáři (výjimkou je
doprovod dítěte nebo osoby, která vyžaduje doprovod ze zdravotních důvodů).
4 Čtenář u dveří vrátí knihy do
karanténní bedny, vydezinfikuje
si ruce a může si sám vybírat.
4 Prosíme zákazníky, aby výběr
knih provedli v co nejkratším
čase.
4 Je možno se telefonicky domluvit na výběru a přípravě
knih pro čtenáře.
Knihy zůstávají dva dny v karanténě, potom jsou obaly dezinfikovány speciálním přípravkem.
Po této proceduře jsou knihy odepsány z konta čtenáře a mohou být
opět půjčeny.
Platí letní výpůjční doba
(do konce srpna).
Pondělí		
12:00 – 16:30
Středa 8:30 – 11:00 a 12:00 – 15:00
Pátek
12:00 – 15:00

NOVÉ KNIHY

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
›› Ebert Sabine: Meč a Koruna.
Mistr mystifikace (1. díl)
V úvodu epické ságy nás autorka
zavádí do pohnutých časů 12.
století. Po smrti
císaře
Lothara v roce 1137
bojují Štaufové
a Welfové o trůn,
zatímco Askánci a jiné vlivné
šlechtické rody se snaží udržet
a rozšířit svá mocenská postavení…
›› Ebert Sabine: Meč a Koruna.
Mladý sokol (2. díl)
Mladý Fridrich Švábský, který
vstoupí do dějin jako Barbarossa,
se vydává proti vůli svého otce
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s účastníky křížové výpravy do
Svaté země. Opuštěné ženy se
samy musí bránit proti hladomoru
a útočníkům. Těžce nemocný král
se vrací s několika málo přeživšími zpátky do své rozhárané země.
Po jeho smrti nastane pro mladého
Fridricha hodina rozhodnutí. Pomůže svému nezletilému bratranci na trůn, nebo sáhne po koruně
sám?
›› Ebert Sabine: Meč a Koruna.
Čas zrady (3. díl)
Autorka představuje Barbarossovu
zářivou osobnost ve všech jejích
aspektech: jako charismatickou,
cílevědomou, ale k nepřátelům nemilosrdnou. Líčí nejen Fridrichův
vzestup na císaře, ale přibližuje
nám i osudy žen té doby, které se
navzdory své nerovnoprávnosti ve
společnosti snažily prosadit či alespoň zachovat svou důstojnost.
(historické romány, středověk)
›› Hamerová Zdeňka: Klejinčino tajemství
Nebezpečí může číhat i ve vlastním domě… Týna se znovu vdala a začala nový
život s druhým
manželem Martinem a třemi syny.
Koupili
napůl
opravenou,
sto
let starou vilu.
Místní lidé jí neřeknou jinak než
Klejinka. Zatímco Týnina rodina
je v novém domově šťastná, Týna
má pocit, že ji vila nepřijala a že se
proti ní všechno spiklo. Chtěla by
zjistit, proč ji trápí děsivé sny, proč
v domě nevydrží o samotě a proč
na ni útočí její vlastní věci.
(česká detektivka)
›› Roberts (Rob) Nora: Zemřeš
v další kapitole
Při vyšetřování vraždy obdrží policistka Eva Dallas tip z nečekaného zdroje – od
autorky thrillerů,
která zločin poznává ze stránek
vlastní knihy. Eva
se stulí s kocourem u krbu a čte,
jenže čas ubíhá
rychle, a pokud se
zločinec opravdu inspiroval v knize, jedná se teprve o druhou kapitolu v dlouhé sérii.
(detektivní román s Evou Dallas)
›› Läckberg Camila: Ženy bez
slitování

Tři mrtví manželé = tři osvobozené ženy?
(severská detektivka, thriller)
›› Saramago José: Slepota
Román je apokalyptickou vizí
společnosti, kterou zachvátí epidemie slepoty. Vlastní příběh je
v zásadě dech beroucím a velmi
naturalisticky líčeným thrillerem,
jehož prostřednictvím autor vyslovuje závažné otázky, ale odpovědi
nechává na čtenáři.
(psychologický román, katastrofický román, portugalská literatura)
›› Ahmed Quanta A.: V zemi
neviditelných žen
Mladá britská muslimská lékařka,
které odmítli
udělit v USA
vízum,
se
rozhodla přijmout práci
v
Saúdské
Arábii.
(autobiografický příběh)
POPULÁRNĚ NAUČNÁ
LITERATURA
›› Fousek Josef: Z omšelého
saka
Nový výbor textů populárního autora ukazuje,
že vlídnost,
láska a tolerance stále
ještě nevymizely. Ano, je
čím dál těžší je nalézt,
ale když je
nalezneme,
celý svět se směje s námi.
(životopis, fejetony, satira, texty
písní)
›› Nesvadbová Barbara: Hovory s doktory
Dvanáct pohledů na zdraví, lásku,
víru… a život. Hovory s autorkou
vedou čeští lékaři – Jan Pirk, Radkin Honzák, Andrej Sukop, Jiří
Kříž, Jan Marek, Petra Tesařová,
Pavel Pafko, Cyril Höschl…
(biografie)
›› Rafaj Luboš: Česká kniha
rekordů
Publikace přináší zprávu o českých vynálezech, pozoruhodnostech oborů, ale také neuvěřitelné
výkony
našich
rekordmanů,
kaskadérů, siláků
a akrobatů…
(rekordy,
kuriozity)

KNIHY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
›› Prošková Denisa: Šťastný Art
Vyprávění pro děti, které chtějí
porozumět psí duši a stát se dobrými chovateli psů. Art
má obrovské
štěstí: narodil
se v chovné
psí
stanici
s názvem Kamilkový dům
a teď bydlí
u holčičky Saši, která se učí, jak
o něj co nejlépe pečovat.
(od 6 let, příběhy o psech)
›› Brezina Thomas: Když zavyje pes ze záhrobí (Čtyři kamarádi v akci)
Slyšeli jste někdy hrůzné vytí, při
kterém stydne krev v žilách? To
si prý pes ze záhrobí hledá svou
oběť. Čtyřka detektivů se však
nenechá jen tak zastrašit a vydává
se po stopách záhadného strašidla.
Když však beze stopy zmizí Erik,
děti pochopí, že mají co dělat s nebezpečnými zločinci.
(od 10 let, dětské detektivky)
›› Březinová Ivona: Okno do
komína
Lukáš, Dan
a Tom objeví
komín staré
cihelny. Nevěřili byste,
jaká úžasná
dobrodružství se s ním
dají zažít! Tohle je totiž kouzelná
knížka pro prvňáčka.
(od 6 let, větší písmena, příběhy
o dětech)
J. Prokopová - knihovnice

Maminka

Jak často mě maminka navštěvuje
v spánku očistném.
Úsměv tvář jí zdobí,
její tmavé oči do mých hledí.
Ty oči všechno věděly vždy.
V tom spánku ji líbám
a ruce hladím.
Když byla tu, tak nebyl čas.

Mým andělům.

Andělé kolem mne stáli
perutě jejich mou hlavu hladily.
Očistná síla nemoc odnášela,
klid duši navštívil.
Pak hlavu na rameno mi položili
a já pocítila lásku nebeskou.
Nebylo tělo, nebyla mysl, nebyl
prostor,
jen láska byla tu.
V té lásce bylo všechno.
Andělé mí, já skláním se a děkuji.
Ivana Látalová

www.ikomarov.cz

Úryvky z dopisu panu starostovi od paní ředitelky
Muzea Českého krasu RNDr. Karin Kriegerbeckové, Ph.D.
k pomníku J. V. Stalina v Komárově

V

ážený pane starosto,
navazuji na mou návštěvu Komárova s akad. sochařem a restaurátorem Mgr. Martinem Širokým
a prohlídku sochy a místa současného umístění s ohledem na plánovanou nakládku sochy a její transport do muzea. Děkuji Vám, že jste
se nám věnoval.
V příloze si dovoluji zaslat vyjádření podpory převedení sochy
do muzea adresované Vám a zastupitelům městyse Komárova od
Prof. Mgr. Vratislava Doubka, Dr.,
historika a politologa z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v.v.i.,
oddělení moderních intelektuálních
a politických dějin a Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, které jsem právě
obdržela.
V pátek jsem také odeslala na
Vaši adresu písemné vyjádření
podpory záměru muzea získat do
sbírek komárovskou sochu J. V.
Stalina od ředitele Galerie výtvarného umění v Chebu PhDr. Marcela Fišera, Ph.D., který uvádí, že
„socha je samozřejmě poplatná
době svého vzniku, projevem socialistického realismu a symbolem
velmi nešťastného období našich
dějin. Zároveň je však významným hmotným dokladem tehdejší
doby. Navíc soch Stalina u nás je
velmi málo, na rozdíl od Leninů,
Gottwaldů a dalších představitelů
komunistického panteonu. Byly
totiž produkovány pouze v první
fázi po únorovém převratu v roce
1948, kdy na pomníky obecně nebylo mnoho financí, a po odhalení
kultu osobnosti likvidovány, podobně jako se to stalo se Stalinem
na Letné. Z tohoto pohledu není
příliš podstatné, že autorem sochy
je Jan Jiříkovský, kvalitní, ale jinak nepříliš osobitý sochař (neplést
s jeho jmenovcem Josefem, který
byl mnohem významnější). Podstatné také je, že historie pomníku
je výborně zpracována historikem
Janem Šindelářem, který se na tuto
oblast specializuje, a tím připravena pro muzejní prezentaci.“ Vyjádření pana ředitele v elektronické
podobě přikládám také do přílohy
tohoto e-mailu.
…
Sochu plánujeme převézt, co
nejdříve to bude možné. Na přípravě transportu jsme již začali pracovat, dohled nad vlastním transportem a umístěním sochy v areálu

www.ikomarov.cz

muzea převezme Mgr. Široký, který má s transporty rozměrných soch
zkušenosti. Při prohlídce sochy ale
zjistil restaurátor praskliny v kameni, takže při vyzdvižení sochy a její
přemístění musí být dobře promyšleno a připraveno. Zároveň se dle
nově získaných informací musíme
při přepravě sochy do městské
památkové zóny Berouna, kde se
muzeum nachází, podřídit požadavkům a podmínkám dopravního
odboru MěÚ Beroun, se kterým
teď vstupujeme do jednání (jako při
přepravě „nadměrného nákladu“).

zpracovanou historií ve studii historika Jana Šindeláře, s existujícími
archivními filmovými záběry, které
uchovává Národní filmový archiv
a Česká televize, v souvislosti se
skutečností, že se jedná o artefakt novodobých dějin, kterých se
uchovalo omezené množství, a tím,
že se jedná o sochu, která byla instalována ve veřejném prostoru
nejdéle v rámci Československa
(20. 12. 1989 zakryta a 26. 1. 1990
přemístěna do skladu TS v Komárově), finanční podporu získáme.
Pokud by se shodou okolností např.

Socha bude umístěna v areálu
muzea, kde jsou umístěny i další
velkoformátové sbírkové předměty
včetně litinové nadživotní sochy V.
I. Lenina sochaře Vladimíra Kýna,
která byla odlita v hořovických slévárnách a dlouho umístěna v centru
Berouna.
Socha J. V. Stalina má několik
ulomených částí, nicméně z pohledu restaurátora jsou závažnější
právě praskliny a zřejmě také nepůvodní povrchová úprava sochy (nátěr pocházející zřejmě z pozdější
doby). Po převzetí soch do muzea
a zařazení do naší Hořovické sbírky
ji budeme postupně restaurovat.
Všechny sbírkové předměty
Berounské, Hořovické a Žebrácké
sbírky Muzea Českého krasu jsou
evidovány v Centrální evidenci
sbírek (CES) Ministerstva kultury
a nakládání s nimi je pod centrálním dohledem MK ČR.
Jako muzeum máme možnost
žádat Ministerstvo kultury o finanční podporu spolufinancování
restaurování sbírkových předmětů
zapsaných v CES a již mnoho let
této možnosti využíváme. Jsem přesvědčená, že u této sochy s výborně

v souvislosti s úspornými opatřeními v souvislosti s pandemií Covid-19 tak nestalo, muzeum vždy
rozpočtuje vlastní finanční prostředky na konzervaci a restaurování sbírkových předmětů, o které
má povinnost pečovat tak, aby byly
dlouhodobě uchovány i pro další
generace. Restaurování by tak probíhalo po etapách, což je možné.
Socha má pro muzeum významný historicko-muzejní, umělecký
a regionální význam.
- Dokládá určité období českých
dějin, které nemůže být opomíjeno.
- Reprezentuje směr (socialistický
realismus), který se zformoval po
nástupu komunistické moci a stal
se nástrojem ideologie.
- Pochází z regionu, kdy iniciativa
k výstavbě pomníku vzešla z řad
zaměstnanců nejvýznamnějšího závodu regionu.
Ve sbírkách muzea se dochovaly fotografie pomníku pořízené
v rámci soudobé dokumentace regionu muzejními pracovníky. Vyobrazení pomníku máme také na
dobových pohlednicích. Dle informace historičky muzea Mgr. Dany
Hradilové máme zdokumentovánu

i proměnu komárovského náměstí.
Ve sbírkovém fondu našeho muzea
se nacházejí další artefakty z druhé
poloviny 20. století. V roce 1991
získalo muzeum od Okresního
výboru KSČ v Berouně busty J.V.
Stalina, K. Gottwalda a V.I. Lenina,
dary partnerského města Zagorsk.
V roce 1990 muzeum přijalo od
města Berouna již zmiňovanou
sochu z pomníku V.I. Lenina, který stál na veřejném prostranství
v Berouně před ONV. Ve sbírkách
muzea se nachází množství artefaktů dokumentujících čtyřicetiletou vládu komunistického režimu
v Československu – čestná uznání,
diplomy, vyznamenání, kroniky
BSP, knihy, standardy, umělecká
díla. Socha J.V. Stalina bude nedílnou součástí tohoto souboru.
Socha bude také navazovat na
artefakty vztahující se k realizaci
pomníků v berounském regionu
obecně. Máme dochovány sádrové
modely pomníku padlým ve světových válkách V Berouně, Králově
Dvoře, na Lísku, žulový podstavec
z pomníku partyzánům z Březové,
architektonický návrh na pomník
Osvobození v Berouně atd. Dle
slov historika Jana Šindeláře „se
jedná o ojedinělou ukázku jedné
etapy poválečného sochařství; sochař Jan Jiříkovský (1906-1990)
byl zkušený, ne nevýznamný umělec, který tvořil již v meziválečném
období, po válce se však věnoval
dílům socialistického realismu.
A Otakar Velinský (1879-1959),
který sochu vytesal, byl vyhledávaný kamenosochař a spolupracovník
předních českých sochařů“, byť se,
dle informací z veřejných sdělovacích prostředků, soudní znalec,
historik umění, který stanovoval
současnou hodnotu díla, k umělecké hodnotě této konkrétní sochy nevyjádřil kladně, což význam jejích
autorů ani zájem muzea o sochu
nesnižuje.
Na dobových fotografiích měst
a obcí berounského a hořovického
regionu je patrné mizení uměleckých děl z veřejného prostoru, která by však měla být uchovávána.
Bez hmotných dokladů uložených
v muzejních sbírkách nelze plnohodnotně doložit ani vysvětlit naši
minulost, pomáhají pochopit mentalitu doby.
S pozdravem
Karin Kriegerbecková,
ředitelka Muzea Českého krasu
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Zástupci městyse navštívili NTM

T

Družina na ZŠ v Komárově

P

o dobu karantény jsme se
snažily dětem zpestřit čas,
který byly nuceny trávit především doma. Na webové stránky
školy jsme poctivě připravovaly
zábavné úkoly a kvízy, které si
děti mohly dobrovolně zpraco-

vávat do svých Družinových týdeníčků. Po skončení karantény
budou jejich práce vyhodnoceny
a náležitě odměněny.
Za vychovatelky ŠD
Markéta Kopečná
Foto: Soukromý archiv

SEZÓNA 2020 V NAŠEM MUZEU
byla zahájena
po mimořádných opatřeních
dne 16. KVĚTNA

ěsně na počátku vyhlášení nouzového stavu, 13. března 2020,
se zástupci městyse Komárov zúčastnili předem domluvené schůzky v Národním technickém muzeu
(NTM). Do Prahy vyrazili starosta
J. Klekner, ředitel komárovského
muzea J. Erdinger a radní O. Holman.
Účelem schůzky bylo vzájemné představení a navázání kontaktů
s novým vedoucím oddělení hornictví a hutnictví panem Ing. Martinem Přibilem a s novým kurátorem
hutnických sbírek panem Jaroslavem Lettem. Oba pánové přejímají
funkci po paní Ireně Laboutkové,
historičce metalurgie a kurátorce
metalurgické sbírky. Během prohlídky expozice hutnictví, ve které
tvoří podstatnou část exponáty právě z komárovských železáren, byla
mimo jiné probrána další vzájemná
spolupráce a padlo i ujištění, že ru-

šení nebo přemísťování komárovské expozice není aktuální téma.
Věříme tedy, že bychom vzájemnou
spoluprací s NTM mohli docílit případné doplnění expozice či obohacení o nové informace a materiály
z historie zdejšího hutnictví. Paní
Laboutková dokončuje text o historii železářství do Sborníku SOkA
Beroun a máme přislíbenou i kratší
verzi pro Komárovák.
Jako dárek nám byly předány
dvě publikace NTM, „Umělecká litina ve sbírkách Národního technického muzea“ a „Katalog expozice
hutnictví“. Protože se jedná o velice
pěkné a zajímavé knihy, především
první se dá považovat za katalog
umělecké litiny komárovských železáren, pokusíme se získat více výtisků, které by mohly být k zakoupení
v komárovském muzeu.
-OH-, Foto: Archiv
Komárovského muzea

Netradiční oslava 80. narozenin

PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ
VŠECH PLATNÝCH PRAVIDEL A OMEZENÍ
OTEVŘENO KAŽDOU SOBOTU OD 9 do 12 HOD.
MIMOŘÁDNÉ NÁVŠTĚVY PO DOMLUVĚ S VEDOUCÍM
(kontakt - tel. č.: 777 142 813)

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

K

životnímu jubileu 80 let Slávky Holubové připravila rodina
oslavenkyni hru po Komárově a závěrečnou obálku s dárkem
našla zdatná sokolka v komárovkém muzeu umělecké litiny. Tímto
děkujeme moc panu Erdingerovi a paní Hoškové za pomoc a přivítání v muzeu! Muzeum je úžasné a bylo skvělé, že jsme ho opět po
letech navštívili i s celou rodinou! A ještě jednou, vše nejlepší!
Kristýna Holubová, Foto: soukromý archiv
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ANKETA
Anketa je čistě anonymní, slouží pouze pro účely zpracování projektu na veřejná prostranství
na sídlišti Komárov, pro zjištění struktury obyvatel pro následné správné dimenzování herních
prvků, mobiliáře a dalších úprav veřejných prostranství. Dále budou data použita pro získání
finanční dotace na jednotlivé úpravy. Prosíme o upřímné a pravdivé vyplnění za každou
dospělou osobu v rodině, dále vždy jeden z dospělých vyplňuje za děti mladších 18 let.
Jenom úplné a upřímné vyplnění pomůže správně nastínit potřeby obyvatel k úpravám
kolem vašich domů. Další podněty, připomínky a náměty směřujte na e-mailovou adresu
komarovsidlistevp@seznam.cz
JSTE



muž
žena

VĚK





18 - 25
26 – 40
41 – 60
61 - 100

POČET LIDÍ V DOMÁCNOSTI




1
2
3 a více

VĚK DÍTĚTE (V PŘÍPADĚ VÍCE DĚTÍ VYPLŇTE VÍCE KATEGORIÍ, NEBO DOPIŠTE)





0-2
3-5
6 - 11
12 - 18

DOJEZD DO ZAMĚSTNÁNÍ






přímo v Komárově
do 5 km
do 10 km
více
bez zaměstnání / v důchodu

www.ikomarov.cz
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KDE BYDLÍTE (Č.P. BYTOVÉHO DOMU)
……………………………..
MÁTE PSA?



ano
ne

KDE TRÁVÍTE SVŮJ VOLNÝ ČÁST BĚHEM PRACOVNÍHO TÝDNE?




na sídlišti v okolí bytových domů, kde ………………………………………………………
v Komárově
jinde…………………………………………………………………………………………………

KDE TRÁVÍTE VÍKEND?




na sídlišti, kde………………………………………………………………………………..
v Komárově
jinde……………………………………………………………………………………………….

TRÁVILI BYSTE SVŮJ VOLNÝ ČAS V OKOLÍ VAŠICH BYTOVÝCH DOMŮ?



Ano, kde?
..............................................................................................................................................................................
Ne, proč?
………………………………………………………………………………………………

CO VÁM VE VAŠEM OKOLÍ S OHLEDEM NA TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU CHYBÍ?
SEŘAĎTE (1. NEJVÍCE, 9. NEJMÉNĚ)
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Mít možnost se jen tak někde ve stínu posadit.
Mít možnost jít s dětmi na hřiště odpovídající jejich věku.
Mít možnost se sejít s přáteli, posedět, grilovat a nechat děti si v okolí hrát.
Mít kde venčit a popřípadě cvičit psa.
Mít možnost si zahradničit, někde si vypěstovat vlastní zeleninu.
Pověsit si venku prádlo / vyklepat koberec.
Mít možnost si zacvičit.
Mít možnost se venku osvěžit (pítko, kašna, vodní prvek).
Jiné
………………………………………………………………………………………………

PROJEKT VEŘEJNÉHO PROSTRANSTV SÍDLIŠTĚ KOMÁROV | 2
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CHYBÍ VÁM ZDE NĚJAKÝ MOBILIÁŘ? VYPLŇTE JAKÝ







lavičky
stojany na kola
věšáky na prádlo
odpadkové koše veřejné
pítko pro psa / lidi
jiné
…………………………………………………………………………………………………..

V NOVĚ NAVRŽENÉM MOBILIÁŘI PRO VOLNÝ ČAS BYSTE MĚLI ZÁJEM SPÍŠE O
VÍCE?










lehátka
pergoly s grilem
vodní prvky
pingpongové stoly
dětské hřiště pro nejmenší
lanové prvky
fitness hřiště
skatepark
workoutové hřiště

JSTE SPOKOJENI SE STÁVAJÍCÍ ZELENÍ?


Ano,proč?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ne, proč?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

NA NÁSLEDUJÍCÍM OBRÁZKU ZE STUDIE KONCEPCE CELÉHO SÍDLIŠTĚ JSOU
VYZNAČENA MÍSTA PRO TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU S DOPLNĚNÍM OD NÁS, CO
KONKRÉTNĚ BY MÍSTA MĚLA TÉMATICKY OBSAHOVAT, PROSÍM O VAŠE
PODNĚTY, CO VÁM ZDE CHYBÍ, NEBO CO SI MYSLÍTE, ŽE BY TAM NEMĚLO BÝT?
……………………………………………………….

www.ikomarov.cz
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Nad Oborou

Nad Oborou

Centrální náměstí
s vodním prvkem, hřišti a
odpočinkovými zónami

Pioný
rů

Dětské hřiště
Altán s posezením a grilem

Okružní

Odborářská

Okruž
ní

Workoutové hřiště

Dětské hřiště s altánem
a grilem

Družstevní

Dětské
hřiště a lanové
orkoutové hřiště
hřiště s altánem

Centrální park s fitness
prvky

Dětské hřiště

Družs
tevní

Mládežnická

Okružní

orkoutové hřiště

Stávající dětské hřiště

Pietní vzpomínka
na 75. výročí konce války
K
aždým rokem si zástupci obcí
Hvozdec, Chaloupky a Komárov připomínají památku obětí
druhé světové války na hřbitově

v Mrtníku. Leží zde nejen vojáci Rudé armády, kteří podlehli
zranění nebo nemocem ve vojenském lazaretu v komárovské
škole, oběti spojené s odhalením
partyzánského krytu u Újezda
a fašistického řádění v našem kraji, ale již také někteří komárovští
dobrovolníci bojující v Pražském
květnovém povstání. Uctění jejich památky je závazkem pro
dnešní i budoucí generace.V letošním roce ji uskutečnili za
stávajících podmínek a nutných
opatřeních dne 8. května představitelé zmíněných obcí.
V našem muzeu máme malou výstavku dokumentů k účasti našich
dobrovolníků v povstání. Rovněž
existuje kniha „Hrdinové sokolské
župy Rokycanovy“ vydaná v roce
1947, kde se nacházejí velmi cenné objektivní informace o této těžké době. Možná ji třeba máte také
doma po svých předcích.
-lh-, Foto: Tomáš Richter

Česká pošta upravila z provozních důvodů otevírací hodiny pro
veřejnost v době letních prázdnin od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020:
Pondělí 8:00 - 11:00
13:00 - 17:00
Úterý
8:00 - 11:00
13:00 - 15:00
Středa 8:00 - 11:00
13:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 11:00
13:00 - 15:00
Pátek
8:00 - 11:00
13:00 - 15:00
Zdroj: https://www.ikomarov.cz/urad/aktuality/ceska-posta-sp-uprava-oteviraci-doby-155cs.html

Zubní pohotovost (od 8:00 do 11:00)

›› Z archivu muzea - skupina komárovských dobrovolníků

www.ikomarov.cz

›› 6.–7. 6. MUDr. Pavla Blechová, Karlštejn, zdravotní stř., tel.:
311 681 533
›› 13.–14. 6. MUDr. Helena Brotánková, Hořovice, Komenského
1245, tel.: 311 513 453
›› 20.–21. 6. MUDr. Blanka Burková, Beroun, Pod Kaplankou 508,
tel: 311 610 225
›› 27.–28. 6. MUDr. Jiří Cajthaml, Drozdov 29, tel.: 605 420 898
›› Každou sobotu od 8:00 - 14:00 je v Nemocnici Hořovice zřízena
zubní akutní pohotovost v prostorách zubního oddělení.
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O té naší obci
Milan Vondal

Díl čtrnáctý: Škola základ života - aktuální situace.
(Poznámka redakce: Dovolili jsme si, vzhledem k mimořádně dlouhému textu a současné společenské situaci, vytisknout nikoliv druhou
část příspěvku, jak jsme v minulém čísle slibovali, ale jeho doplnění
o aktuální situaci ve škole. Slibovanou část opublikujeme v příštím
vydání.)

V

zhledem k následujícím zcela mimořádným událostem
v souvislosti s onemocněním Covid-19, jsem si opětovně dovolil
poprosit pana ředitele Veverku
o jakési volné pokračování rozhovoru.
Dnes, kdy pokračujeme v rozhovoru, se nelze zeptat jinak, než
jak škola zareagovala na uzavření den ze dne, co měla přichystáno, jak jste se vyrovnali
s novou situací?
Otázka očekávaná. Jak jsme
zareagovali? Nebylo nám lehko na
duši, protože s podobnou situací
jsme se vyrovnávali, stejně jako
ostatní školy, poprvé za život. Já
osobně jsem teprve v této chvíli
začal situaci vnímat jako velice
vážnou, jako hrozbu. Hrozbu pro
děti, jejich blízké i pro mé spolupracovnice a spolupracovníky.
Všem nám vířilo hlavou, jak budeme s dětmi komunikovat, jak
je budeme učit, téměř nikdo z nás
s učením na dálku prostřednictvím internetu neměl zkušenosti.
A pokud měl, tak malé. Škola
měla k dispozici pouze jeden nástroj pro centrální komunikaci
s rodiči, a to řadě čtenářů známou
školunadlani.cz. V první fázi jsme
se opřeli o rodiče a jejich pomoc.
Rodiče přijímali e-maily, předávali je dětem, s dětmi se učili,
společně s dětmi vypracovávali
úkoly a zase nám materiály vraceli. Uvědomovali jsme si, že toto
není dlouhodobě udržitelná situace. Rychle jsme vybrali nástroj
pro on-line výuku a za vydatné
pomoci pana Ing. Ruska, s přispěním kolegyně Ruskové a kolegy
Koláře, zprovoznili výukovou
platformu G-SUITE. Tak vlastně
jsme ani nevybrali, spíše urychlili její zavedení, protože s Ing.
Ruskem jsme společně přemýšleli
o získání licence již koncem ledna.
G-SIUTE není totiž jen o výuce,
ale o sdílení dokumentů, kontaktů,
prostřednictvím kalendáře umožňuje plánovat. Nakonec určitě využijeme i další funkce. V současné
době pracují v učebně žáci třetího
a vyšších ročníků. Do výuky prostřednictvím tohoto nástroje je za-
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pojeno více jak 80 % oslovených
žáků a žákyň. Reakce žáků i jejich
rodičů je většinou kladná. Chápeme, že naučit se ovládat tento výukový nástroj nemusí být pro každého úplně jednoduché, nicméně
se rodiče i děti potýkají s učebnou
G-SUITE většinou na výbornou.
Centrální informace rodičům
sdělujeme rovněž nadále prostřednictvím portálu www.skolanadlani.cz,
webu školy www.zs-komarov.cz
a městysu www.ikomarov.cz.
Neřešíme však jenom výuku,
ale vydáváme různá potvrzení pro
rodiče, provádíme nezbytnou administrativu. K velké akci patřil
i zápis žáků do prvního ročníku
naší školy. Dnes mohu sdělit, že
i toto jsme společně s rodiči budoucích prvňáčků zvládli. Chtěl bych
za součinnost poděkovat rovněž
paní ředitelce komárovské mateřské školy, paní Janě Popelkové.
Dovolte mi se zastavit a položit
otázku, kolik dětí bylo zapsáno
a kolik budete otevírat prvních
tříd?
Celkem bylo zapsáno 30 dětí,
pro 4 děti byl žádán odklad. Budeme otevírat 2 první třídy a na svoje
prvňáčky už se teď těší paní učitelky Zamboryová a Hošková. A ještě mi dovolte malé upozornění.
Protože byli naši prvňáčci ochuzeni o pohádkovou prohlídku školy
a seznámení se s paní učitelkami,
tak plánujeme na poslední srpnový
týden jenom pro ně a jejich rodiče
Procházku kouzelnou zahradou
a návštěvu tajemného hradu. Snad
se jim bude líbit.
Přerušil jsem Vás, takže co ještě
škola dělá?
Kromě toho, že jsme plně zapřaženi do výuky, přípravy materiálů do učebny, hodnocením žákovských prací, poskytováním zpětné
vazby, jsme společně se zaměstnanci školy připravili kritéria pro
hodnocení práce žáků za období
od uzavření školy a rovněž kritéria
pro hodnocení závěrečné. Vidím
na Vašich rtech další otázky, tak
pokud mi prominete, zodpovím je
dříve, než je položíte.
Jak budeme děti „známkovat“,

jak je budeme hodnotit? Kdy budou děti dostávat vysvědčení?
A co „deváťáci“, budou mít slavnostní předávání vysvědčení?
Základní kritéria pro hodnocení a závěrečnou klasifikaci žáků
nastavila vyhláška ministerstva
školství. Na jejím základě byl vydán příkaz ředitele školy, podle
kterého budou vyučující postupovat. Jednoznačně bude brán zřetel
na klasifikaci od 1. 2. do 10. 3.
V příkazu jsou rovněž nastavena pravidla pro hodnocení práce
v období uzavření školy, jako
poslední pomocné kritérium, kdy
nebude zbytí a nemohlo by dojít
k vyhodnocení, budou rovněž jako
podpůrné brány výsledky žáků za
první pololetí. Při hodnocení budeme brát také ohled na možnosti
rodin žáků, budeme brát zřetel i na
psychickou náročnost celé této situace. Na druhé straně nechceme
ani v této době tolerovat ignoranci
a flákání, výmluvy a lhaní. Zkrátka se chceme přiblížit alespoň trochu ke spravedlivému hodnocení.
Ten, kdo má možnosti a pracuje,
ten, kdo nemá možnosti a pracuje,
nechť si „odnese odměnu“. Totiž celé to není jenom o biflování
a učení se pouček, ale především
o dovednostech, schopnostech
a základních lidských vlastnostech a činnostech, jako jsou snaha,
píle, slušnost, ochota a práce. Po
celou dobu se snažíme poskytovat
rodičům i žákům úplné informace
a mohu sdělit, že s vydaným příkazem byli seznámeni všichni rodiče
i žáci a žákyně.
Všechny bude určitě zajímat,
zda a kdy škola otevře, zda bude
fungovat školní jídelna, jestli
budou moci chodit děti do školní
družiny.
Na všechny tyto otázky odpovídám, že ano, otevřeme pro „deváťáky“ 19. 5. 2020 a pro výukové
skupiny žáků a žákyň 1. stupně
25. 5. 2020. Pro otevření školy
a pobyt v ní byla nastavena pravidla, která jsou plně v souladu s po-

kyny epidemiologů a ministerstva
školství. Pravidla jsme uzpůsobili
podmínkám naší školy, ať se jedná
o možnosti prostorové, materiální
a personální. Zejména nároky na
pedagogické pracovníky budou
v tomto období enormní, protože
budeme muset jednak zajistit výuku on-line, jednak přímou výuku
ve třídách. Všechna pravidla byla
shrnuta do manuálu, který v plném
znění opět obdrželi všichni rodiče
a speciálně i „deváťáci“.
Druhé ano patří školní jídelně, která bude poskytovat svačiny i obědy. Hygiena a bezpečnost
je ve školní jídelně zajištěna pro
všechny strávníky. Budeme se
stravovat v odlišném režimu, jídelna nebude rezonovat hlasitým
dětským štěbetáním, ale plnohodnotná služba bude zajištěna.
Ano říkám i práci školní družiny, která bude pracovat v režimu
malých nemísících se výukových
skupin. Vychovatelky budou doplněny dalšími pedagogickými
pracovníky – do činnosti v odpoledních hodinách se zapojí asistentky a vyučující 2. stupně. Jediné omezení bude to, že žáci, kteří
se přihlásí do školní družiny, budou mít jednotný odchod, a to po
15. hodině.
Kromě toho připravujeme pro
žáky a žákyně naší školy i další
volnočasové aktivity, opět podle
zásad stanovených ministerstvem
školství. Jako novinku zařadíme
pro letošní rok i příměstské tábory, které proběhnou v první polovině července a na které srdečně
zveme všechny zájemce z řad komárovských žáků. Bližší informace zveřejníme ve druhé polovině
měsíce května. Příměstské tábory povedou vyučující naší školy
a budou pořádány za přispění
městysu Komárov a Sdružení rodičů a přátel ZŠ TGM Komárov.
Jsme připraveni a rádi se se svými
žáky a žákyněmi setkáme i mimo
třídy a při nestandardních činnostech.
Neobejdeme se ani bez plného

www.ikomarov.cz

nasazení správních zaměstnanců,
kteří budou po celý den, průběžně, zajišťovat dezinfekci ploch,
sociálního zařízení a následně po
odchodu žáků uklízet celou školu.
Nebude to období jednoduché, ale
za celý kolektiv zaměstnanců školy mohu říci, že děláme a uděláme
maximum pro snížení zdravotních
rizik a pro spokojenost žáků i jejich rodičů.
A co vysvědčení?
Vysvědčení bude žákům vystaveno k 26. 6. 2020, kdy bude
těm, kteří budou chodit do školy,
předáno. A dobrou zprávou je i to,
že slavnostní předávání bude (tedy
pokud to obecná epidemiologická
pravidla dovolí). Společně se zástupci zřizovatele a zejména s panem starostou Jaroslavem Kleknerem připravujeme slavnostní
předání v areálu FK Komárov.

Datum předání je identické, pouze v odpoledních hodinách. Bližší
informace veřejnost opět obdrží.
Ostatním bude umožněno si vysvědčení vyzvednout ve škole ve
dnech 29. – 30. 6. 2020.
Zmínil jste spolupráci s městysem. Jak funguje, co společně
řešíte?
Spolupráci hodnotím jako velmi dobrou. Spolupracujeme jednak na konečné přípravě projektů,
o kterých jsme hovořili na jednání
zastupitelstva v březnu letošního roku, a které jsou zmíněny již
v první fázi rozhovoru. Neuhýbáme, naše záměry chceme realizovat a věříme, že zrealizujeme.
Obec nám pomáhá i v zajištění
dezinfekce, umožněním využívat
pro očistu veřejných prostor před
školou místní jednotku SDH Komárov. Poskytuje prostor svých

webových stránek. Pravidelně se
scházíme a vyhodnocujeme situaci. Mohu říci, že cokoliv škola potřebovala, městys byl nápomocen.
Co byste chtěl říci na závěr?
Víte, napadá mě ještě mnoho věcí, ale domnívám se, že na
celkové hodnocení je příliš brzy.
O tom až někdy příště. Co ale vím
naprosto jasně je to, že musím splnit velkou a milou povinnost.
Chci i touto cestou poděkovat
všem zaměstnancům školy, zejména pak učitelkám a učitelům, celému týmu. Za nasazení, odváděnou
práci bez ohledu na čas, za to, jak
rychle zvládli mnoho nových věcí,
za vytrvalost a profesionalitu.
Osobně jsem velmi rád, že takový
tým mám a mohu ho řídit.
Moje ohromné poděkování
patří rovněž všem rodičům, kteří vytvářejí doma podmínky pro

vzdělávání našich žáků, kteří se
společně s nimi učí, kteří se mnohdy musí napřed učit sami; vím, že
ani ovládání počítače není zase tak
jednoduché.
Děkuji jim za vstřícnost a toleranci, protože i pedagogové
jsou lidé a dělají chyby. Děkuji za
podporu a pomoc, které se nám ze
strany rodičů i další veřejnosti dostává, děkuji za otevřenou komunikaci, připomínky a podněty.
Věřte, vážení rodiče, že si vás
velice vážíme. Pocit sounáležitosti, vzájemného pochopení a spolupráce je pro nás velkou motivací
i závazkem.
Dovolte mi poděkovat vám
i všem pedagogům za skvěle odváděnou práci a starost o naše školou povinné ratolesti. Přeji nám
všem pevné zdraví v této nelehké
době.
Text byl redakčně zkrácen

MŮJ DEN: Práce jsou zveřejněny se souhlasem ředitele ZŠ i rodičů jednotlivých žáků.
JAK PROŽÍVÁM KARANTÉNU
Kvůli koronaviru se zavřely školy a je mnoho opatření, např. že nesmíte vycházet ven bez roušky, nebo že venku můžou být jen dva lidi
spolu (kromě rodin).
Když je karanténa, učím se, hraju si, koukám na televizi a chodím
ven. V rodině jsme si nařídili, že venku musíme být denně alespoň hodinu. Proto chodíme do lesa. Dopoledne se učíme, chodí nám přes e-mail
úkoly a občas i testy. Taky si teď hodně telefonuju s přáteli, koukám na
seriály, pomáhám s domácími pracemi. Ze začátku jsem byl i trochu rád,
že nemusím chodit do školy, teď už mi přijde doma i nuda a moc nevím,
co dělat ve volném čase – na hřiště je taky vstup zakázán. Ale táta teď
objednal basketbalový koš, abych mohl trénovat.
Trochu se bojím, že za chvíli už ani nebudu moci chodit ven. Zároveň
mě ale trochu těší, že trávím více času s rodinou a že jsem více v kontaktu
s přáteli, co nebydlí blízko.
Doufám, že se to co nejrychleji vyřeší a že už za chvíli bude vše tak,
jak bylo.
František Ignác Paleta, V.A.

MŮJ PRACOVNÍ
DEN V DOBĚ
NOUZOVÉHO STAVU
Máma i táta chodí do práce a já jsem doma sám. Když
ráno vstanu a vyčistím si zuby,
vyvětrám, vyluxuji a dělám si
domácí úkoly. Potom si hraji
na počítači. Když mám hlad,
ohřeju si oběd. Také volám
rodičům, že jsem v pořádku.
Občas poslouchám písničky.
Když se rodiče vrátí, dáme
si svačinu a doděláváme spolu
úkoly. Potom mám ještě chvíli
na počítač, televizi nebo hraní
deskových her a pak se navečeřím.
Večer se podívám na televizi, umyji se a jdu spát.
Jan Žíla

www.ikomarov.cz

Vyrobil Kája Petříček
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Sokolská kapka krve
V dubnu letošního roku se
mělo v Praze v Tyršově domě
konat slavnostní ocenění nejlepších sokolských jednot v dárcovství krve za rok 2019. Vzhledem
k epidemiologické situaci se akce
nekonala. Celkové prvenství již
popáté obhájil Sokol Komárov,
kde 28 dárců absolvovalo 75 odběrů.

Potřeba krve neklesá ani
v době koronavirové. Vzhledem
k onemocnění dárců nebo karanténním opatřením se nedostatek
projevil v řadě nemocnic. Fotografie z archivu Sokola Komárov
zachycuje členy jednoty při odběru v době pandemie.
-jtFoto: Archiv Sokola Komárov

On-line výuka oddílu
sportovní gymnastiky

U

P

oslední větší akcí Sokola Komárov před uzavřením sokolovny z důvodu koronavirové epidemie byl župní sraz cvičitelů předškolních dětí,
který se konal v sobotu 29. února 2020. Další připravená akce, Tělocvičná akademie, se již nekonala. Foto: archiv Sokola Komárov

zavření T.J. Sokol Komárov
kvůli pandemii bylo velmi náročné pro nás pro všechny, kteří jsme
se již od září pilně připravovali na
letošní akademii, která se kvůli současným bezpečnostním opatřením
nemohla uskutečnit. Dívky z oddílu
sportovní gymnastiky Sokola Komárov velmi zasáhlo také zrušení všech
soutěží, které měly na tento rok naplánované. Ovšem neuběhly ani tři
týdny a všem už se začalo stýskat.
Přemýšlely jsme, jak se opět vidět

a přesto zůstat v bezpečí, a dostaly
jsme skvělý nápad. Již téměř měsíc probíhá on-line výuka sportovní
gymnastiky. Vždy se spolu zahřejeme, protáhneme a trochu si zaposilujeme, abychom neseděly jen doma
u televize a zůstaly na příští sezónu
ve formě a připravené opět soutěžit.
Nejvíce se ale těšíme, až se budeme
moci znovu shledat v naší tělocvičně
a zacvičit si jako dříve.
Natálie Kramáriková
Foto: soukromý archiv

Odbor turistiky
T.J. SOKOL Komárov
Vás zve na

Pešíkův
pochod
pondělí – 28.

září 2020

Trasy: 13, 18, 24, 28 km
Cyklotrasy

silnice – 6 tras (cca 40 – 105 km)
terén = „pěší“

Startovné: 30,- Kč děti do 10 let: zdarma
Start: 7.00 – 10.00 hod.
– sokolovna T.J. SOKOL Komárov

(děti do 12 let v doprovodu dospělé osoby; na cyklotrasy
vybavení v souladu s vyhl. o silniční dopravě)
Pěší i cyklo účastníci „Pešíkova pochodu“ startují na vlastní nebezpečí!!
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Komárovští dorostenci sestavili vlastní tým bez nutnosti je jakkoliv doplňovat zkušenými hráči.
Překvapili mě svou nebojácností,
obětavostí a chutí bojovat o každý
bod, nehledě na skóre. Přestože
brali poslední místo, za jejich odhodlaný výkon se nemusí stydět
oni, ani jejich trenéři Honza Voříšek a Štefan Borovský.
Zbývající komárovská šestka
byly pochopitelně ženy. Místo čekání na jarní soutěž se přijely hlavně odreagovat. Svůj mezinárodní
den oslavily tedy dobrou náladou
a uvolněnou hrou. Odměněny byly
krom turnajových cen také karafiátem ve vtipném retro stylu.

Volejbalisté hráli v Hořovicích

N

a březen 2020 se bude vzpomínat jako na měsíc, kdy
v Evropě naplno vypukla virová
epidemie koronaviru.
O to příjemnější vzpomínku
však budu mít na 8. března, kdy se
ještě za plné účasti hráčů i diváků
odehrál volejbalový turnaj v hořovické sportovní hale. Pod vysokou
sítí změřila své dovednosti 4 mužská a 4 ženská družstva. Mužská
část tímto zároveň odehrála oficiální volejbalovou okresní soutěž.
Komárov vyrazil do sousedního

města hned se třemi týmy. Muže
reprezentovali vysloužilí volejbalisté, kteří na své soutěžní roky
krajského přeboru vzpomínají už
dlouhých 5 let. Tak dlouhý výpadek téměř bez tréninku musel být
znát. Přesto jsme předvedli vyrovnaný výkon a byli schopni bez
problémů konkurovat domácím
favoritům. Ve třetím rozhodujícím setu jsme ovšem v koncovce
zaváhali a výsledné skóre 13:15
odstartovalo exploze radosti vítězných Hořovic.

Pořadí: muži: 1. Hořovice, 2. Komárov muži, 3. Králův Dvůr, 4. Komárov dorost, ženy: 1. Zdice, 2. Králův
Dvůr, 3. Hořovice, 4. Komárov
Že bude za týden platit zákaz
kolektivních sportů a v podobném
retro stylu budeme z regálů hromadit mouku, nikdo z nás netušil.
Proto pokud můžete, sportujte.
Nehledejte důvody proč jít až příští týden. Příští týden totiž možná
budete chtít, ale nebudete moct.
V září opět přihlašujeme mužskou Volejbalovou soutěž, nováčky
srdečně vítáme.
Za volejbal Sokola Komárov
Tomáš Suttr
Foto: Archiv Sokola Komárov

Nabídka příměstských táborů
I. LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR KOMÁROV
Kdy:
13. 7. 2020–17. 7. 2020
Kde:
Odloučené pracoviště Komárov
Pro koho: Děti předškolního a školního věku
Vedoucí: Šmídová Hana, Tel.: 725 443 690
Cena: 1470 Kč
II. LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR KOMÁROV
Kdy:
20. 7. 2020–24. 7. 2020
Kde:
Odloučené pracoviště Komárov
Pro koho: Děti předškolního a školního věku
Vedoucí: Šmídová Hana, Tel.: 725 443 690
Cena: 1470 Kč
Informace k táborům:
Tábor je dotován z projektu Evropského sociálního fondu, operační
program Zaměstnanost. Příměstský tábor má vlastní přihlášky operačního programu, proto kontaktujte hlavního vedoucího.
Prázdninový program pro děti 1.-5. třídy ZŠ, aktivní program plný
her, soutěží, poznávání okolí a tvoření. Oběd a pitný režim zajištěn.
Celková cena tábora je kalkulována na 1470 Kč. Po odečtení dotace je konečná cena tábora 450 Kč - operačním programem nejsou
dotovány náklady na vstupy a stravné. Pro využití konečné ceny je
nutné doložit potvrzení o zaměstnání rodičů. Konečnou cenu nemůže
využít ani dítě, které má vyčerpán fond hodin z loňského roku nebo
dalších aktivit.
III. LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR KOMÁROV
Kdy:
10. 8. 2020–14. 8. 2020
Kde:
Odloučené pracoviště Komárov
Pro koho: Děti ZŠ
Vedoucí: Šmídová Hana, Tel.: 725 443 690
Kapacita: 15
Počet volných míst: 11
Cena děti ZŠ: 1470 Kč
Info: Prázdninový program pro děti 1.-5. třídy ZŠ, aktivní program plný
her, soutěží, poznávání okolí a tvoření. Oběd a pitný režim zajištěn.

A

utorem nových triček jednoty, která měla mít premiéru letos na akademii, je Tomáš Suttr.
Foto: Archiv Sokola Komárov
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IV. LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR KOMÁROV
Kdy:
17. 8. 2020–21. 8. 2020
Kde:
Odloučené pracoviště Komárov
Pro koho: Děti ZŠ
Vedoucí: Šmídová Hana, Tel.: 725 443 690
Kapacita: 15
Počet volných míst: 12
Cena děti ZŠ: 1470 Kč
Info: Prázdninový program pro děti 1.-5. třídy ZŠ, aktivní program plný
her, soutěží, poznávání okolí a tvoření. Oběd a pitný režim zajištěn.
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Vodní síla, ta nežádoucí, mlynáři a současnost
M

lynářské řemeslo patří k těm nejstarším. S klapotáním převodů vodních kol mlýnů je odměřován počátek technického pokroku a jeho
šíření do oblastí dalších. Bylo od dávných dob spojeno s životem každé vesnice i města. Pro bližší pochopení historických návazností až
k poznání vlivu na současný stav a potřeby současnosti, bude nejlepší začít pohledem do minulosti autentickým slovem psaným.
Cituji: „…předloživše sobě znamenitou potřebu jmenovaného řemesla mlynářského, kterýmž
ne toliko městům těmto slavným pražským, ale
vší zemi Koruny české buďto měrami na vodách,
na jezech, na mlýnech posluhujíce a rozličnými
instrumenty vody na hradby k městům dodávajíce užitky mnohé přinést a také od budoucích škod
vystříhati umějí a znají… Protož s dobrým naším
rozmyslem artikulů níže položených starším mlynářům přísežným jsme dál schválili a potvrdili.“
(Z předmluvy k artikulům mlynářů starších,
přísežných, z r. 1530, vydaných králem Ferdinandem I.)
Jak je z předmluvy k artikulům patrné, mlynáři
ovládali technický obor, který je nám dnes znám
pod názvem hydrotechnika. Rozuměli vodě, dokázali jí pomocí složitých strojů odnímat její sílu
a ovládat i praktickou mechaniku do té míry, aby
je dovedli i navrhnout. Staré české mlynářství bylo
podstatnou částí živné půdy, z níž u nás vyrostly
generace lidí, které položily základ k vybudování
české techniky.

›› Povodně 1954
Úřad i soud přísežných mlynářů se tehdy podobal technické komisi tak, jak ji zná současnost.
Vytvořili první a nejstarší technickou instituci
v historii naší země, jejímž hlavním oborem působnosti byla správa věcí mlýnského práva, cejchování jezů, znalecké posudky zařízení využívající vodní sílu a vyšetřování škod způsobených
velkými vodami.
Od roku 1340, kdy byl orgán přísežných
mlynářů císařem Karlem IV. ustanoven, plnila
tato instituce svěřené úkoly až do roku 1764. Za
císaře Josefa II. vznikl Český vodní zákon zemský č. 71/1870. Ten se stává výchozím podkladem pro Vodní zákon č. 11, vydaný v roce 1955.
V padesátých letech, kdy dochází k socializaci
vesnice, téměř všechny mlýny byly postupně zastavovány. Část mlýnů byla znárodněna, část byla
využívána jako skladů pro zemědělská družstva.
V devastovaném stavu byly pak mlýny i vodní díla
ponechána osudu. Zanikaly spolu s jezy, náhony
i rybníky, které byly zaváženy. Ty lepší mlýny
stát rozprodal za symbolickou cenu vyvoleným.
K opuštění mlýna bylo donuceno mnoho mlynářů,
protože údržba neprodukujícího vodního díla byla
nad jejich síly.
Změnami vlastnictví se pozůstalá vodní díla
dostávají do rozhodování či vlastnictví lidem s absencí historického povědomí a bez pocitu širších
morálních závazků, bez vědomí propůjčeného pri-

18

vilegia, spravovat vodní dílo a krajinu s děděným
poznáním a s úctou k práci minulých generací. Tisíce objektů vodních děl mlýnů tak ztrácí zainteresovaného vlastníka a s ním se vytrácí i kontinuita
poznání.
Po mlynářích tím zůstalo ne zcela vyplněné
prázdno, kterým je ztráta podílů mlynářů na kvalifikované péči o vodní toky a tím i podílu na tvorbě
povodňově bezpečnější krajiny.
Po roce 1955 vznikají krajské správy vodních toků a v roce 1966 pak státní podniky povodí Vltavy, Labe, Ohře, Moravy a Odry.
Tyto podniky, rozčleněné na závody a provozní úseky, zajišťují pomocí vlastních technických
úseků a stavebních provozů odpovídající úroveň
údržby všech toků. Těmto velkopodnikům tak přirozeně byly a jsou bližší akce většího rázu. Z toho
vyplynulo postupné zanedbávání toků menších až
ke stavu dnešnímu, kdy je opomíjen potok Červený a Jalový, i když podle zákona jsou klasifikovány jako toky významné.
V roce 1991 dochází navíc k nesmyslné privatizaci všech podniků uvedených povodí, navíc,
v rozporu se zákonem. Provozní úseky jednotlivých technických úseků povodí se odděluji a nastávají tak léta jistého bezvládí s obtížnou snahou
o nápravu a transformaci privatizovaných podniků
zpět na podniky státní. K tomu dochází až v roce
1999. Dopady na přístup a potřebná opatření
v rámci toků se dají tušit.
Povodně, které naši oblast potkaly v roce
1995, 2002, 2006 a 2013, nebyly naštěstí tak
katastrofální jako v jiných částech ČR. Povodňové škody byly částečně napravovány, ale
příčiny povodňových škod odstraněny nebyly!
Nebyla provedena žádná protipovodňová opatření.
O to více je dnes třeba brát uvedené povodňové události jako vážné varování pro budoucnost
a snažit se o dosažení stavu toků, které by snížilo
nebezpečí vzniku povodňových škod. Jak je patrné z pohledu do minulosti, současní správci povodí si sami nevzpomenou! Přísežní mlynáři zemští
ani místní nám již nepomohou.
Znalecký posudek z roku 2017 pod názvem
„Povodňová nebezpečí Jalového potoka“,
zpracovaný doc. Ing. Ladislavem Satrapou,
CSc. z fakulty hydrotechniky Českého vysokého učení technického v Praze (vlastně nástupnické instituce Přísežných mlynářů zemských) je
správcem Povodí Vltavy, závod Berounka, tedy
správcem i našich toků, účelově přehlížen. Zavazoval by konat.
Zbývá tu proto sama obec, aby vyvozovala trvalou, progresivní a cílenou snahu o dosažení preventivních opatření na základě třeba i vlastní rámcové studie toků. Vodní zákon je na straně obce.
Obec je zavázána prací předků, kteří před stoletím do vodních zařízení Komárova a dalších oblastí vložili obrovské úsilí a vybudovali výjimečné
dílo. Měla by se postarat, aby údržba a stav nebyl
hanbou.
A když bude cíle dosaženo a k investicím v této
oblasti dojde, je dnes nezbytné, aby obec sama si
podržela odborný pohled nad kvalitou, technickou

úrovní a alespoň přibližnou relací mezi vynaloženými prostředky a odvedenou prací. Jde přece
o výši ohrožení bezpečnosti obyvatel a majetku
obce.
Myslím, že pro dny příští je tento pohled zpět
užitečný.
Květen 2020 Petr Vávra, foto: soukromý archiv

›› Povodně 1995

›› Komenského ulice 1995

›› Povodně 2002

›› Povodně 2002
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Dokud se zpívá, ještě se neumřelo!

Pandemie. Nutná omezení. Zavřené
obchody, školy, sportoviště. Zákazy.
Karantény. Ohrožená populace. Nemocní. Testovaní. Strach. Smutné zprávy. Nevraživost. Hašteření. Hledání
chyb. Obviňování. Protesty. Ale také
obětavost, solidarita, ochota pomoci.
Situace, kterou jsme více než sto let
nezažili. Člověk se tak chtě nechtě vrací do minulosti, k zážitkům, které měl
možnost prožít. A nemusí koukat jen na
staré fotografie, chce-li zavzpomínat
a povzbudit mysl. Napadlo vás, kolik
kouzla, krásných myšlenek a pravdy je
třeba v písničkách?
Byly hodiny hudební výchovy, různá vystoupení, jasné i mutující hlásky,
ale i společné zpívání na oslavách, setkáních i v hospůdkách…
Vždyť…. Je to chůze po tom světě,
kam se noha šine, sotva přejdeš jedny
hory, hned se najdou jiné. Kouzelná
je řeka na horách, tichá píseň nese se
nocí, tys byla první láska má, i toulajících srdcí… Měl jsem tě rád… Slunce
se vynoří, hned zase k pohoří skloní,
rychle skloní, a pak se dostaví dlouhá
a pokojná noc… A když měsíc rozlije
světlo své po kraji a hvězdy řeknou, že
čas je jít spát, pramínek vlasů ti ustřihnu potají. Komu? No přece té, kterou
mám rád. Co skrýváš pod víčky a plameny svíčky? Tam ukrývá se v pou-

pátku malý něžný sen. Sen ti vepsal do
plátků sám pan Andersen…. A v jeho
lesku vidím přicházet i sebe, ve věku
patnáct let… a Kdo tě budí, když ne
já, kdo tě hladí, když ne já, kdo tě má
rád, když ne já… Ty, já, jsme my a náš
je svět. Tak… Proč bychom se netěšili,
když nám Pán Bůh zdraví dá… I když
možná později…. Kdo ženat, která
vdaná, rozžehnej se s radovánky. Žena
doma hospodaří, muž ukrývá se za
džbánky… A je i smutno… Jako suchej
starej strom, jako vše ničící hrom, jak
v poli tráva, připadá mi ten náš svět.
A to proto, že jen pár pánů chce mít den
bohatší králů, přes všechna slova, co
z nich jdou, hrabou pro kuličku svou…
Možná, jen se mi to zdá a po těžký noci
přijde hezký ráno… A proto! Posvátný
je mi každý ráno, když ze sna budí šumící les. Posvátný je mi každý večer,
když oči k ohni vždy vrací se zpět.
Posvátný je mi každý slovo, když lesní
moudrost a přírodu znáš. Bobříků sílu
a odvahu touhy. Kolik v tom pravdy.
Však kdo nám ji dá?
… Ale vždyť už jednou… Taky šla
pravda světem a chudým duchem se
smála… Protože… Život je jen náhoda, jednou jsi dole, jednou nahoře.
Život plyne jak voda… že je život jak
voda, kterou láska na víno promění,
láska že je náhoda a bez ní štěstí není!

Vandalové řádili na Chlumu

B

ěhem koronavirové karantény se, bohužel, ne všichni občané chovali solidárně. V sobotu 19. dubna byly poničeny dřevěné pohádkové figurky na
Chlumu, které ve svém volném čase vyráběl pan Jindřich Spurný. Místo činu
bylo zdokumentováno policií. Bylo domluveno, že pokud dojde k podobné situaci, bude policie informována. Protože se nejedná o katastr Komárova, ale
Hvozdce, nemůže městys vzniklou situaci řešit jinak. -red-, foto: soukr. archiv
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Ano, ano! Nevím, kde se to v člověku
bere, ten neklid, co ho tahá z místa na
místo, co ho nenechá, aby byl sám se
sebou spokojenej. Aby se usadil, aby
dělal jen to, co se má… No tak! Bratříčku nevzlykej, neplýtvej slzami, nadávky polykej a šetři silami!
Přece! Bývali Čechové statní junáci, bývali rekové, muži jak květ!
Čechové, Čechové, jak se měníte!
Buďte zas rekové, jak vás znal svět!
Rekové v smýšlení, v lásce a dychtění, pro vlasti květ!
Čechy krásné, Čechy mé, duše má
se touhou pne… Pán ten stvořil také
vás, slavné Čechy, vlasti krás. Anděla
vám z nebe dal, váš by národ k zpěvu
zval… by ten anděl chránil Čech, do
skonání věků všech…. Mezi Čechy,
domov můj!
Kde domov můj, kde domov můj?
Voda hučí po lučinách, bory šumí po
skalinách. V sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled… Ano, je
to tam, kde…. Kolíne, Kolíne, stojíš
v pěkné rovině… a… Domažlice jsou
pěkný městečko. Je tam pivuvár, dobrý pivíčko. Ha ty svatý Vavřinečku,
stojíš na pěkným kopečku. Petrovický
zámek mezi horama… a… Na břehu
Blanice stojí Maletice, vesnička má
milená… Ach! Moravo, Moravo, Moravěnko milá, co z tebe pochází chasa
ušlechtilá! Tam… Od Buchlova větor
věje, už tej Kačence pantle bere… i…
Mikulecká dědina malovaná a v ní
bývá moja milá… Juch!!! Čí só hode
naše hode, poďme milá do hospode,
hujája, hujája, hujájá ja! Pij synáčku
pomalučku, pij synáčku pomalu! Aléé!
Pivo sem, pivo tam, muzikanti hrajte!
Jóó! Muzikanti, to sú chĺapi, dostanů
sa do nebe, mezi svaté, chocholaté, co

dělají he, he, he! A proto! Ešče si já,
ešče si já pohár vína zaplatím a potom
sa já, až potom sa já k mojej milej navrátím…
A jiný vzdychá: Och! Kdyby tady
byla taková panenka, která by mě
chtěla… Anička, dušička, kde si bola?
Vždyť… Tajná láska, ta mě trápí, ach ta
mě vyspat nedá… Láska, Bože, láska!
Kde ťa ĺudia berú? Na hore nerastieš,
v poli ťa nesejú. Trvej lásko, trvej,
nepřestávej trvat, až budou skřivánci
o pol noci zpívat… Nezacházej slunce,
nezacházej ještě! Vždyť… Za tú horů,
za vysoků, mám frajárku černooků.
Šel bych za ňú, cesta je zlá, ve dně prší,
v noci je tma. A ty Horo, horo, vysoká
jsi, má panenko vzdálená jsi!
… Ale dost! Vzal čert tenhle bláznivej den, až hvězdy zhasnou, já řeknu
jen… Kvetly máky kvetly na polích
a BYL hezkej den. Ráno, záhy, třeba
v neděli, pojedem zas ven! A znova! Až
hvězdy zhasnou, já řeknu jen…. Ráno
tělo do pohybu dáme, aby se nám rozproudila krev, a když jsme v tom, tak
si hned zazpíváme! Zhluboka dýchat,
zhluboka dýchat, vypnout prsa, břicho
zastrčit! Vykročit rázně, vykročit rázně, raz dva tři! Kdo se sportem rozjaří,
mívá růže ve tváři! Ve hře hledej zálibu,
holduj tanci, pohybu! Rytmicky, la, la,
la srdce pracovat má!.Jéé!.Uf!
Tu z veliké dálky najednou do uší
mi zaznělo: „La, la, la!La, la, la!
DOKUD SE ZPÍVÁ, JEŠTĚ SE
NEUMŘELO!!!“
Pevné zdraví vám všem!
Za muzejní komisi Libuše Hošková
(Výběr písní a textů z učebnice
„Já, písnička“. II. díl, Music Cheb)
fotografie Kvetly máky
z mého archivu
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Zdroj: Stránky facebooku skupiny Komárov u Hořovic - otevřené fórum
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