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70. výročí konce 2. světové války
V krvavou vřavu noří se svět.
Řvou děla, krok armád zní temně...
Ty nesmíš promluvit, Ty nesmíš dýchat,Ty nesmíš žít,
národa Tvého junácký květ jde potupně mřít...
Jak je Ti, česká země?!!!
Mirko Pelikán z Hrádku u Rokycan
káznice Ebrach 1941

Blíží se 70. výročí osvobození naší vlasti, konec strašné,
milionových obětí plné, druhé světové války. I z našeho
městyse byli mnozí obyvatelé postiženi vězněním za své
vlastenecké postoje, odpor proti okupantům, organizovaný odboj. Zahynuli Eduard Král, Rudolf Ernest, Ladislav
Mraček, Miloslav Pecánek, Venanc Abrhám, František
Huttr. Ti, co se vrátili z koncentračních táborů a věznic
nesli mnohdy doživotní následky. Své zážitky, tvorbu
umučených kamarádů a vzpomínky příbuzných po válce

publikovali v mnohých knihách. Všichni jedním dechem
nabádají: NEZAPOMEŇTE !
...Vím, že mi švagře, i ty milá sestro, porozumíte a pochopíte, že jako čsl. voják jsem jinak jednat nemohl a proto mi
odpusťte, že Vás na delší čas opouštím. Maminku o tom
šetrně uvědomte a vyřiďte Jí můj pozdrav a díky za vše.
Odcházím, abych se opět vrátil do krásné, ale svobodné
vlasti. S pozdravem Vám všem Váš Fanda, červen 1939
„Tak končil dopis mého bratra Františka Korejčíka, který
odcházel do zahraničního odboje“, píše Marie Hodková
z Komárova. S matkou byly po smrti Heydricha v roce
1942 zatčeny a strávila čtyři měsíce v táboře ve Svatoňovicích na Moravě, s dalšími třemi tisíci těch, kterým
odešli synové, bratři a příbuzní do zahraničního odboje, odloučená od své dvanáctileté dcery. Bratr se vrátil
po válce jako letec ze Západu.

Dva a čtvrt roku v koncentračním táboře
(zestručněno)
Zatčení - transport. Očima jsme
hladili rodné lány a celý známý kraj...
Pohltil nás černý otvor vrat gestapa
v Plzni. Patnáct lidských stínů stojí
čelem ke zdi - surová ruka mě vráží
do černé cely - týdny samovazby
- výslechy - bití... Fotografování
na gestapu v Kladně - je 12.5.1943.
18.7.1943 v jednu hodinu v noci
- Terezín.
18.8.1943 nás ztichlá noc provází do
Osvětimi. 1050 žen. Kóje, výklenky
ve zdi o velikosti dva metry čtvereční s prkennou podlahou, je životní
prostor pro 9-11 žen. Tetování
- stříhání vlasů - mám číslo 54.918.
Blok č. 20 = blok smrti - hrozný
křik šílených žen... Nahé nastupují
do náklaďáků. Čtrnáct aut po stu
živých žen určených k záhubě...

Plíce sytí sladké výpary spalovaných
těl, srdce - tvrdý vzdor.
...Ve 3.00 ráno apel - stojíme na dvoře - 8.00 prohlídka = dvě možnosti
- práce placená holí nebo plyn. V poledne dostaneme spařené kopřivy
i s kořeny a zemí, večer kousek
špatného chleba s margarinem
nasládlé chuti. Je z lidského tuku.
Tisíce žen se chvějí, třesou, před
ostrými zuby dvou set zdivočelých
psů - vlčáků, doprovázejících pracovní skupinu. Často se vrací místo
lidí ubohé cáry masa.
...Je 28. říjen. Potichu zpíváme
„Kde domov můj?“ - nejsladší píseň,
která ke konci roztává v slzy...
...Zázrak! Začátkem listopadu odjezd z tohoto pekla! Po týdenním
putování - Rawensbrück. Prohlídky
- selekce.

Kolem 15. prosince 1943 opět
odjezd. Barth u Baltského moře
- práce v továrně na letadla. Dvanáctihodinová směna, po noční další
práce na bloku, potupné prohlídky.
Tak plyne čas. Vlastně se vleče...
...Začínají nálety - Sláva! - fronta
se blíží... Osvobození !!!
...5. června 1945 na hranicích
zdravíme naši krásnou, osvobozenou vlast. Slzy radosti se mísí se
slzami smutku za ty, kteří nejsou...
Čest Vám všem, stateční bojovníci!
Jar. Loudinová, Mirošov

Vincenc Bradáč

3. dubna 2015 uplyne 200 let od narození a 9. února 141 let od úmrtí našeho
slavného rodáka Vincenta Bradáče. Připomeňme si tuto osobnost spojenou
s historií našeho městyse. Cituji některé pasáže z nekrologu vydaného
v „Časopisu pro katolickou hudbu“ v Praze 5. března 1874.
„Dne 9. února 1874 zemřel jeden z nejšlechetnějších kněží, veledůstojný pan
kanovník vždy věrné metropolitní kapituly Svatovítské Vincenc Bradáč, ss.Th.D.C.,
konsistorní rada arcibiskupství, redaktor dědictví sv. Jana Nepomuckého, předseda
tiskového spolku katolického, podporovatel zpěvu chrámového, pilný pracovník
na poli literatury církevní, vydavatel kancionálu Svatojanského, přítel umění,
horlitel pro znovuzřízení spolků literátských, poslanec Českého sněmu.
Narodil se 3. dubna 1815 v Komárově u Hořovic, kdež byl jeho otec mlynářem
(Dominik Bradáč - od r. 1850 první zvolený starosta Komárova - mlýn V Rochtě,
Bradáčův, Rechciglův, nyní Křikavův). Studia konal nejprve na gymnasiu malostranském a staroměstském v Praze pod Josefem Jugmannem. Po studiích
na teologické fakultě v Praze byl posvěcen r. 1838 na kněžství a stal se kaplanem
v Bříství, Uhříněvsi, dále působil na faře ve Stříbrné Skalici, v Krutech a Skramníkách. Roku 1855 se stal vikářem a okresním školním dozorcem Černokosteleckým.
R. 1860 byl zvolen kanovníkem metropolitní kapituly u sv. Víta na Hradčanech,
kde 10 let zastával post kazatelský. Roku 1863 převzal ředitelství spolku „Dědictví
sv. Jana Nepomuckého“. Volné chvíle věnoval zpěvu církevnímu v jazyku
mateřském. Od mládí psal písně a skládal básně. Roku 1853 vydal české „Nešpory“,
v roce 1863-64 zveřejnil „Velký Kancionál Svatojánský“ ve dvou dílech. Vydal knihu
„Příběhy Starého a Nového zákona“, 1867-1873 byl poslancem Českého sněmu.
Mladistvým, živým a upřímným slovem podporoval a rozněcoval lásku k věci
svaté v srdcích mladšího duchovenstva. Mnozí z nich pak při bohoslužbách
zaváděli krásné písně staročeské. Psal též mnohé úvahy o chrámovém zpěvu
do různých časopisů.
Zaseté sémě vydáním Kancionálu dále klíčí. Dá-li Bůh dále poroste a Kancionál
bude připomínán ještě po stu letech. Až bude se chrámové klenutí otřásati velebnými zvuky chorálu českého, na prvního nadšeného dělníka tohoto, se ve zbožné
vzpomínce zachová jeho památka.
Církevní zpěv ve vlasti naší ztratil prvního buditele, kněžstvo upřímného přítele
staročeské poctivosti, chudina štědrého dobrodince.
Úcta, láska a vděčnost roztouženě pohlížejí za tímto mužem milovaným.
Zesnul v Pánu maje věku 58 let. Sláva buď jeho památce!“
Vincenc Bradáč je pochován na Malostranském hřbitově v Praze - hrob č. 12.
-lh-muzejní komise

Vincenc Bradáč - náhrobek a umístění
hrobu na Malostranském hřbitově.
Zdroj: Průvodce Malostranským
hřbitovem ve fotografiích - Významné
osobnosti duchovního světa.
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NA ČEM PRACUJEME, CO PŘIPRAVUJEME…
Podrobné informace o práci zastupitelstva a rady městyse získávají občané Komárova z webových
stránek (www.ikomarov.cz). Komárovák přináší a bude i nadále přinášet informace o důležitých událostech a připravovaných nebo probíhajících akcích či aktivitách. V souhrnu všech událostí je dobré
si povšimnout aktivit rady.
Ta mimo jiné schválila na svém zasedání dne
10.2.2015 finanční příspěvky na podporu sportu
a volnočasových aktivit dětí a mládeže a ostatní
spolkové činnosti schválila poskytnutí finančních
prostředků z grantového programu podpory. Kdo
a jakou podporu obdržel, uvádí následný přehled.
Evid. č.	Organizace	Projekt	Schválený grant
G 1/2015

FK Komárov

Celoroční činnost

120 000,- Kč

G 2/2015

ČSK ZKO Komárov

Memoriál J. K.

4 500,- Kč

G 3/2015

SDH Komárov

Dataprojektor

0,- Kč

G 4/2015

SVČ Domeček

Celoroční činnost

47 000,- Kč

G 5/2015

SVČ Domeček

Pochod přes tři pekla 12 000,- Kč

G 6/2015

SVČ Domeček

Den dětí

G 7/2015

SVČ Domeček

Bludné koště

G 8/2015

TJ Sokol Komárov

Celoroční činnost

G 9/2015

ZO ČSCH Komárov

G 10/2015 ZO ČSCH Komárov

Výstava 1. Máj
Velikonoce ve školce

11 400,- Kč
7 000,- Kč
150 000,- Kč
600,- Kč
1 500,- Kč

G 11/2015 ZO ČSCH Komárov

Dětský den v MŠ

2 000,- Kč

G 12/2015 ZO ČSCH Komárov

Dovozy zvířat výstavy

5 000,- Kč

Finanční podpora pro rok 2015 navazuje na dlouholetou tradici grantového systému v Komárově,
jehož základy byly položeny již v 90. letech minulého století. Díky ní mohou jednotlivé subjekty
realizovat úspěšně svoji činnost, které se aktivně
účastní množství občanů Komárova, zejména pak
děti.

Neusnulo ani dokončení rekonstrukce ulice Záskalská. Dokončení je směřováno na měsíce květen
a červen 2015. Komunikace dostane konečnou
asfaltovou vrstvu. Při stavebních pracích v ulici
Záskalská bude rovněž vybudována autobusová
zastávka Na Kocábce. Jak už napovídá samotný název, zastávka bude umístěna naproti stejnojmenné
restaurace, blízko křižovatky ulic Spojovací a Záskalská. V současné době je zpracována projektová
dokumentace, dokončení výstavby zastávky se předpokládá ve stejném termínu jako u ulice Záskalské.
V této části městysu ještě zůstaneme, neboť další
připravovanou akcí je kompletní oprava ulice Spojovací. Jak z vlastní zkušenosti víme, patří tato ulice
k jedné z nejhorších v Komárově. Oprava je plánována na letní měsíce, předpoklad hlavního průběhu
prací je červenec a srpen letošního roku.
A na závěr zmiňme připravované jednání zastupitelstva (5.3.2015), jehož hlavním projednávaným
bodem bude Programové prohlášení zastupitelstva
na období 2014-2018. Tento dokument lze chápat
jako strategický plán městysu na celé 4 roky.
O jeho úplném znění a obsahu bude informovat
Komárovák v následujících číslech.
Mgr. Jiří Veverka
zastupitel městysu Komárov

Komárovské muzeum
umělecké litiny
zahajuje sezónu 1. května 2015 (9-12 hod.)
Nabízíme:
❚ Stálou expozici umělecké litiny
❚ Výstavu fotografií
k 145. výročí Občansko-dělnické besedy
z činnosti Dramatických kroužků v Komárově
❚ Malou výstavu fotografií
k 70. výročí konce 2. světové války
a osvobození ČR (pouze 1.5.2015!!!)
Otevřeno je každou sobotu od 9.30 do 12.00 hod.
Kolektivy po domluvě kdykoli.
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Kleštěnice v roce 2014
Tak jak je již na osadě Kleštěnice roky
zvykem, celkem 14 občanů osady
Kleštěnice se o silvestrovské půlnoci
sešlo u místního nohejbalového hřiště
aby uvítali příchod nového roku 2014,
a následně odpálili svou přinesenou
pyrotechniku. Poté někteří ještě v klubovně OV a SK Balvan Kleštěnice
poseděli.

Měsíc leden byl teplotně nadprůměrný,
kdy teplota přes den byla přes 7
stupňů nad nulou, nebyl sníh, a tak
někteří netrpěliví nohejbalisté 17.1. na
otevřeném hřišti začali hrát nohejbal.
První sníh napadl 21.1., denní teploty
však stále nad nulou. Sníh v té době byl
pouze na horách, tamní lyžařské vleky
nebyly všude v provozu. Taková mírná
zima nebyla 80 let. Také na naší osadu
byla příroda se sněhem skoupá. Za celé zimní období byla obecní vozovka
protahována 4krát, nebyla žádná sněhová kalamita.
V měsíci únoru pouze jeden občan
naší osady předložil návrh k zápisu
do osadní kroniky za rok 2013, který
však nebyl odsouhlasen neb v návrhu
byly pobuřující, urážlivé a nepravdivé
údaje. Musel být vyhotoven návrh
k zápisu do osadní kroniky nový.
V tomto měsíci také Úřad městysu
Komárov na naší osadě zajistil prořezání stromů, kde větve zasahovaly
do vozovky.
V měsíci březnu L. Hejbal započal
s opravou svého domku na Kleštěnici
čp. 6. Tato oprava však je sledována
památkovým úřadem, neb třetí část
naší osady se nachází v druhém pásmu
památkové zóny.
Na počátku měsíce března také byl
odklízen zbytek po zimním posypu
vozovky přes naší osadu.
V tomto měsíci také Úřad městysu
Komárov zajistil výměnu všech světel
veřejného osvětlení na naší osadě.
Měsíc březen nejteplejší za posledních
50 let.
V měsíci dubnu, a to 6.4. byl vykraden
rekreační domek v třetí části osady,
kde pachatel byl vyrušen, nebyl ale
Policií ČR zjištěn.
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14.4. silná bouřka, krupobití, přes den
teploty 3 °C.
21.4. Na Velikonoční pondělí šest dětí
a 10 dospělých šlo po osadě, kde děti
hodovaly a dostávaly vajíčka a pamlsky do košíčků, dospělí poté dostávali
něco na zub a pro zahřátí. Ženy
na oplátku předtím od hodovníků
dostaly hodovačkami vyšupáno, aby
neuschly, byly zdravé a rostly do krásy.
25.4. se v klubovně OV a SK Balvan
Kleštěnice konala valná hromada nohejbalového oddílu, kde byl následně
zvolen:
Jiří Fajrajzl mladší - předseda oddílu
Miroslav Procházka - místopředseda
oddílu
Jiří Fajrajzl starší - provianťák oddílu.
27.4. opět nesvítilo veřejné osvětlení
v 2. a 3. části po dobu 5 dnů z důvodů
jak již se stalo několikráte, vadným,
či poškozeným podzemním kabelem
který byl v době pokládání do země
špatně uložen a někde těsně pod
povrchem.
30.4. Filopojakubská noc, čili také
pálení čarodějnic. Ten den se u nohejbalového hřiště na naší osadě sešlo
27 občanů osady Kleštěnice a okolí.
U ohně při povídání a reprodukované
hudbě jsme vydrželi do ranních hodin.
Květen. V tomto měsíci se naše spoluobčanka Květuše Přecechtělová dožila
krásných 80 let. Za OV Kleštěnice jí
byli blahopřát a dar předat Jiří Fajrajzl
st. a Lubomír Vlček.
V tomto měsíci se také krásných 80
let dožil Ferdinand Matějka. Za OV
Kleštěnice oslavenci byli blahopřát
a dar předat Václav Kopp a Miroslav
Procházka.
17.5. se měl konat na místním hřišti
nohejbalový turnaj trojic, který jsme
však pro velkou nepřízeň počasí museli
odložit.
Od pondělí 19.5. začala velká vedra,
padaly teplotní rekordy, ale 23.5. modrou oblohu vystřídaly velké mraky,
padaly kroupy, přívalový déšť a byl
silný vítr.
24.5. jsem uspořádali na místním hřišti nohejbalový turnaj trojic, na který

se přihlásila 4 družstva a tak se hrálo
každý s každým, dvoukolově. Jde o nejnižší účast družstev na kleštěnických
nohejbalových turnajích za 20 let jejich
pořádání.
Zvítězilo družstvo Frýša
(Milan Fryš, Dušan Ungr, Řepka).
Dušan Ungr je náš hráč a na tomto
turnaji podal svůj mimořádný výkon.
2. místo - místní Balvan
(Jiří Fajrajzl ml., Petr Fajrajzl, Marin
Sábel ml. a náhradník Miroslav
Procházka).
3. místo - místo družstvo Venca
(Hnízdil, Řepka, Řepka).
4. místo - místo družstvo Hasiči‚
(Jiří Palek, Švarc, David Vild).
Hodnotné ceny předal hráčům předseda oddílu Jiří Fajrajzl ml. O hladové
a žíznivé účastníky turnaje se starali
Jiří Fajrajzl st. a Pavlína Sábelová.
V tomto měsíci také MUDr. Friedmannová prodala svůj domek v druhé části
osady, kde dříve byl Místní národní
výbor Kleštěnice.
Červen - dne 17.6. bylo Údržbou
a správou silnic provedeno posekání
trávy kolem obecní cesty, kde však
pracovní stroj byl pouze s jednou lištou
a tak tráva byla posekána pouze jeden
metr od vozovky. Ostatní tráva tam
zůstala růst.
V tomto měsíci se Marie Matějková
dožila hezkých 75 let. Dar s květinou
jí za OV Kleštěnice byla předat Mgr.
Jiřina Koppová a Pavlína Sábelová.
Červenec - 12.7. se v soukromé budově bývalého pohostinství sešli příznivci
SPARTA Praha s rodinami. Příprava
setkání byla sdělena na Facebooku
a tak se na místo dostavilo i více osob
z tvrdého jádra příznivců fotbalového
oddílu Sparta Praha.
Příznivci se chovali velmi hlučně, házeli silnou pyrotechniku, provolávali
nacistická hesla a to až do ranních
hodin následujícího dne. Na místo již
v sobotních odpoledních hodinách
byli přivoláni příslušníci Policie ČR
a městské policie. Ti sice událost sledovali, s účastníky tohoto sparťanského
setkání jednali, avšak účastníci setkání se neuklidnili. Tudíž zákrok nebyl

důsledný. Proto byla následně občany
osady Kleštěnice sepsána petice
s požadavkem tuto událost prošetřit
a zamezit, aby se již něco takového
neopakovalo. Podepsaná petice 17 občanů byla předána na Úřad městysu
Komárov, kde zastupitelstvo rozhodlo
postoupit petici k prošetření na Státní
zastupitelství Beroun. Toto Státní zastupitelství na Policii ČR zaslalo pokyn
k řádnému prošetření této události,
zda došlo ke spáchání trestného činu
a kdo jej spáchal. Výsledek šetření
do konce roku 2014 však není znám.
Srpen - 8.8. Policie ČR zadržela osoby
podezřelé ze spáchání trestného činu
vloupání do čtyř domků (čp. 12, 15,
19, 23) na Kleštěnici.
24.8. se Janě Kluibrové a Michelu Pallasovi z čp. 24, v hořovické nemocnici
narodil syn Michael, přejeme mu vše
nejlepší v životě a ať je naším dalším
nohejbalistou.
25.8. Úřad městysu Komárov zajistil
opravu obecní cesty přes Kleštěnici
v místě, kde je asfaltový povrch a došlo
k jeho poškození popraskáním a vzniku děr. Oprava byla prováděna v těchto
místech postřikem s kamínky. Oprava
byla v hodnotě 50.000,-Kč.
30.8. se na místním nohejbalovém
hřišti konal turnaj trojic za účasti šesti
družstev.
Zvítězil tým FC Božek
(Božek, Peterka, J. Chaloupecký)
2.místo - tým Králův Dvůr
3. místo - tým Balvan Kleštěnice
(Martin Sábel st., Jiří Fajrajzl ml.,
Petr Fajrajzl)
4. místo - tým Marná snaha
5. místo tým Balvan „B“
(Martin Sábel ml., Ivouš Plecitý,
Jan Fajrajzl, náhradník Miroslav
Procházka).
6. místo - tým Žebrák.
Také na tomto turnaji se o žíznivé
a hladové účastníky turnaje starali Jiří
Fajrajzl st. a Pavlína Sábelová.
Září - 1.9. nastoupil do prvé třídy ZŠ
Komárov Lukáš Štěpán Sábel a do prvého ročníku studia v Kolíně nastoupil
jeho bratr Martin Sábel mladší, oba
bytem Kleštěnice čp. 24. Popřejme
jim dobré a klidné studium. Od téhož
dne do mateřské školy Komárov

začal docházet Jan Kratochvíl, bytem
Kleštěnice čp. 20.
6.9. byl po celé osadě v nočních hodinách veliký hluk od osob, které byly
na nějaké oslavě.
7.9. bylo zjištěno úmyslné poškození
12 ks světel veřejného osvětlení na osadě, a to od el. transformátoru ve směru
k třetí části osady. Výměnu trubic
poškozeného osvětlení provedl Josef
Chvátal z Komárova. Jedna trubice
tohoto osvětlení je v hodnotě 300,- Kč.
Pachatelé tohoto činu nebyli zjištěni.
Říjen. V tomto měsíci se 10. a 11. konaly komunální volby. Do zastupitelstva
Úřadu městysu Komárov z naší osady
kandidovali:
Jiří Fajrajzl st., druhý na kandidátní
listině KSČM - získal 117 hlasů.
Mgr. Jiřina Koppová, 14. na kandidátce
Nezávislí a KDU-ČSL - získala 255
hlasů.
Eliška Kratochvílová, 12. na kandidátce
PROSTOR 2014 - získala 187 hlasů.
Nikdo z nich se do zastupitelstva Úřadu
městysu Komárov nedostal, a tak naše
osada již čtvrté volební období nemá
svého občana v zastupitelstvu Komárova.
20.10. se v klubovně OV a SK Balvan Kleštěnice konala posvícenská
„PĚKNÁ“ za účasti 19 osob. V sousedském posezení jsme vydrželi do ranních hodin.
Listopad - 1.11. se v kinosálu KD
Komárov konalo ustanovující zasedání
Úřadu městysu Komárov, kde byl
zvolen:
Antonín Merhaut - starosta
Radim Šíma - místostarosta, oba jako
uvolnění.
Dále byli zvoleni členové RADY
a předsedové komisí. Bylo také odsouhlaseno ustanovení Osadního výboru
Kleštěnice.
Na osadě Kleštěnice bylo z 29 občanů
trvale bydlících osloveno 19 občanů
zda mají zájem být členy tříčlenného
Osadního výboru Kleštěnice při Úřadu
městysu Komárov. 16 občanů být členy
OV Kleštěnice nechtělo, což potvrdili
svými podpisy na kandidátní listině.
Je vidět dlouhodobě zvětšující se velký
nezájem o činnost v Osadním výboru,

dění na osadě a snaha něco udělat pro
osadu a její občany.
Tři občané z oslovených 19 občanů
osady - Jiří Fajrajzl starší, Jiří Fajrajzl
mladší a Martin Sábel starší, být členy
v OV Kleštěnice souhlasili a potvrdili
to svými podpisy na kandidátní listině.
21.11. se v klubovně OV a SK Balvan
Kleštěnice konala veřejná ustanovující
schůze Osadního výboru Kleštěnice,
za přítomnosti starosty Úřadu městysu
Komárov Antonína Merhauta a místostarosty téhož úřadu Radima Šímy, kde
na této schůzi byli do OV Kleštěnice
zvoleni a na Úřad městysu Komárov
ke schválení navrženi:
Předseda OV Kleštěnice - Jiří Fajrajzl
starší
členové OV Kleštěnice - Martin Sábel
starší, Jiří Fajrajzl mladší.
Takovéto složení nového Osadního výboru Kleštěnice bylo zastupitelstvem
Úřadu městysu Komárov na svém
veřejném zasedání dne 18.12.2014
odsouhlaseno.
Byl dán na naší osadě do provozu
nový, dálkově ovládaný veřejný rozhlas
Úřadu městysu Komárov.
Prosinec. Hned 1.12. napadl poprašek
sněhu, nastala však velká dopravní
kalamita.
21.12. při silném větru došlo na přístřešku u klubovny OV a SK Balvan
Kleštěnice k velkému poškození eternitové střešní krytiny a poškození
dřevěných trámků.
24.12. Jiří Fajrajzl ml. a Martin Sábel
ml. po osadě Kleštěnice byli předat
občanům blahopřání k Vánocům a novému roku 2015.
26.12. první větší mrazy této zimy
kolem -9 °C. Na Šumavě mrazy
-27,1 °C.
29.12. první větší sněhová nadílka
s větrem a první silniční protahování
vozovky této zimy na naší osadě.
Rok 2014 je meteorology uváděn jako
nejteplejší za 238 let, kdy je teplota
pravidelně sledována a zaznamenána.
Za rok 2014 Osadní výbor Kleštěnice
uspořádal 8 veřejných schůzí a jedny
Hovory s občany, na kterých byl přítomen starosta Úřadu městysu Komárov - Antonín Merhaut a místostarosta
tohoto úřadu Radim Šíma.
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Komárov zažije kouzlo divadelního festivalu
V posledních letech se ukázalo, že občané Komárova mají o kulturní život
v obci zájem a proto jsme pro vás připravili přímo pětidenní kulturní akci.
Již od středy 15. dubna 2015 do 19. dubna 2015 se v Domě kultury Komárov
uskuteční 0. ročník Divadelního festivalu Pešík, v rámci kterého se představí sedm souborů z různých koutů ČR.
Čeká vás vše, co ke správnému festivalu patří - přehlídka zajímavých inscenací,
známé osobnosti, autogramiády, premiéra, program pro děti i doprovodné
akce. A na co se můžete těšit?
Ve středu 15. dubna se podíváme na to, jak by měla vypadat taková
„DOKONALÁ SVATBA“. Komedie, která slaví úspěchy po celém světě.
Nastávající manžel se v den své svatby probudí s cizí ženou v hotelovém
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pokoji, kde se za okamžik objeví jeho
nastávající žena. Co všechno se může
v pokoji stát a co s tím mají společného zaměstnanci hotelu?
Ve čtvrtek 16. dubna nás čeká premiéra komedie NATĚRAČ, ve které
se vám představí v hlavní roli Marek
Šmied, kterého můžete znát již
z inscenací Sluha dvou pánů, Čokoládové brownies, nebo Zkrocení zlé
ženy. O tom, že je láska zapeklitá
věc a to hlavně v případě, že se
odehrává mimo manželské lože vás
přesvědčí právě tato inscenace.
V pátek 17. dubna se podíváme
do pomyslného „zrcadla“ v temné
a drsné komedii CHAOS, která je
jakýmsi odrazem dnešní uspěchané
doby. Tři třicátnice, které se totálně
ztratí ve svých vlastních životech
a udělají si z nich chaos, ze kterého
není návratu. Hra, která stojí na výkonu tří skvělých hereček, které si
poradí i s úlohou mužských rolí.
V sobotu 18. dubna to bude nabité,
neb nás čeká dopolední pohádka
SMOLÍČEK v originálním pojetí
a večer inscenace ZÍTRA TO ROZTOČÍME, DRAHOUŠKU, kterou
určitě znáte z její filmové verze.
Snad nám ti Bartáčkovi a Novákovi
nezbourají komárovské jeviště.
Stejně pestré to bude i v neděli,
kdy nás čeká pohádka HELINDA
A KLEKÁNICE, ve které je hlavním
tématem kamarádství, které se nedá
koupit za žádnou cenu. A závěrečným
představením je opravdová perlička
- VZTAHY NA ÚROVNI s hvězdným obsazením. Komedie o tom,
že se nemanželské avantýry týkají
i vlivných mužů sedících na dobře
placených místech. V hlavní roli se
vám představí Lukáš Vaculík, Viktor
Limr, Monika Absolonová a další.
Po představení bude následovat
autogramiáda.
Vstupenky můžete zakoupit od
2. března 2015 na Úřadě městyse
Komárov. Bližší informace najdete
na www.ikomarov.cz, nebo na fb
stránkách DIVADELNÍ FESTIVAL
PEŠÍK.
Budeme se těšit na vaši návštěvu.

Básně na březen
Pokora
V tom slovu není pokoření,
v tom slovu nekonečná láska je.
Ta láska nás k Zemi kloní,
matce všeho – co zde žijeme.
Tím poklekem jí úctu vyznáváme,
spojení rukou symbol je –
dvě srdce při něm splynou,
to naše, se srdcem Božím.
V pokoře poznáváme, že jedno jsme.
Srdce, Bůh, Zem.

Dobrá zpráva
Musela jsem tam jít.
Slunce mě zavolalo,
ve vodě ledové se mihotalo,
skrze křoviska
ke mně sluníčka blikala
a zprávu radostnou ke mně vysílal:
„Jaro se blíží.“
Energie jemná do mne vstoupila,
oči jsem k zemi sklopila.
Zelená travička skrz listí
cestu za sluncem si již klestí.
Bože můj, já skláním se a děkuji Ti.
Už vím proč musela jsem tam jít,
ta síla země se nedá ničím zastavit.
Trávo má, ty posle Jara,
já dočkala se,
je to nádhera!
Ing. Ivana Látalová

Vzpomínky podbrdského rodáka
V únoru vyšla zajímavá knižní novinka zaměřená
na podbrdský region – vzpomínková kniha pamětníka Václava Fryše (narozen 1924) z Komárova.
Prosté vzpomínky rodáka z Hvozdce na Komárovsku
jsou typickým dokladem toho, že se „malé dějiny“,
vcelku nevýjimečný životní příběh technického
pracovníka Buzuluku Komárov, vždy v určitých
bodech prolínají s „dějinami velkými“. A právě
v těchto průnicích se nám může podařit lépe
pochopit historii našeho regionu.
Jedná se o celkem všední příběh lidského života,
zajímavě podaný prostřednictvím svérázných životních a politických názorů autora a jeho neústupnou,

instinktivní snahou zůstat rovným a čestným
člověkem, tak jak ho to učili jeho rodiče.
Kniha vychází s přispěním městyse Komárov
a je možné ji zakoupit na úřadu městyse, v místní
knihovně a u regionálních knihkupců.
Kniha bude v prodeji také na akci nazvané
„Vzpomínky podbrdského rodáka“, která se koná
dne 21.3.2015 od 13 do 17 hodin v prostorách sokolovny Komárov.
Akce bude spojená s autogramiádou knihy a zajímavým doprovodným programem včetně občerstvení.
(redakčně upraveno)
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Basketbalový
zápas
Dne 29.1.2015 se konal basketbalový zápas druhého stupně.
Na začátku to pro ostatní byl šok,
když se měli utkat s vysokými
a nebezpečnými hráčkami 9. ročníku, ale nakonec se nestalo nic
vážného, teda nic, co by stálo za
upozornění.
9. ročník za děvčata se umístil
na prvním místě, na druhém místě
se umístilo družstvo 8.B, na třetím
místě družstvo 7.A a na posledním
místě družstvo 6.A.
Za chlapce se na prvním místě
umístilo družstvo 9.B, na druhém
9.A, na třetím 6.A, na čtvrtém
8.A a 8.B a na posledním místě 7.A.
Musím podotknout, že zápas se
opravdu povedl pod organizací
pana učitele Borovského a následného pískání zápasů Honzy Smetany a Štěpána Šímy.
Nikomu se nic nestalo, žádný
inteligentní člověk se nezranil
a uznávám, že se jim to vydařilo
na jedničku.
Redaktorka:
Barbora Rydrychová
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Tonda Obal na cestách
Program zaměřený na recyklaci a zpracování odpadů, s názvem
„Tonda Obal na cestách“, zavítal i na naši školu a obeznámil nás s touto
problematikou. Ve 45 minutách nás lektor ze společnosti EKO-KOM,
která program organizuje, poučil o následcích nadměrného množství
odpadu a tím zdůraznil význam recyklace, vysvětlil, jak správně třídit
odpad a zodpověděl otázky týkající se recyklace. Seznámil nás také
s pozdějším využitím recyklovaného odpadu.
Přednáška, zahrnující prezentaci, byla založena na základních otázkách:
Proč vlastně třídíme odpad? Jak a především co třídit? Jak probíhá recyklace?
Co z tříděného odpadu vzniká? Přiměla nás zamyslet se nad významností
recyklace. Nikdo z nás jistě nechce, aby jeho město dopadlo podobně jako
Neapol v roce 2008. Ano, vím, že hromady odpadků uprostřed ulic byly
zaviněny stávkou popelářů a ne nedostatečným zájmem o recyklaci, ale
nikdo nemůže zaručit, že podobně nedopadne celý svět, pokud nebudeme
více třídit a racionálně využívat odpad (například spalováním ve spalovnách). Tak tedy už nezbývá nic víc než říct: Má to smysl, třiďte odpad!
Lucka Mlejnková, žákyně 9. B

Vernisáž
ve školní družině
Dne 15.1.2015 proběhla ve třetím oddělení školní družiny
„opravdická“ vernisáž. Co tomu předcházelo?
Děti si nejdříve vyrobily rámy. Ty polepily tavnou pistolí různými
ozdobami ( knoflíky, mušlemi apod.), poté je nabarvily a napatinovaly. Do těchto povedených rámů autoři namalovali akvarelové
obrazy. Děti si vybraly témata buď z přírody nebo abstrakce.
Úvodního slova se při zahájení vernisáže ujali Marek Huml
a Natálie Lukešová. Pro pozvané děti z ostatních oddělení družiny, zaměstnance školy a rodiče byl připraven raut v podobě
cukrovinek. Za tichých tónů středověké hudby všichni pozvaní
rozjímali nad vystavenými obrazy.
Autoři byli šťastní a pyšní, že se jejich dílo líbí a že návštěvníci
odcházejí z vernisáže plni dojmů a nadšeni z toho, jak jsou malí
umělci zruční a šikovní!
Monika Štichová, vychovatelka ŠD
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Pernštejni
Ve čtvrtek 22.1.2015 se žáci komárovské školy zúčastnili
vzdělávacího pořadu umělecké agentury Pernštejni. Dva členové skupiny historického šermu dětem zábavnou formou
připomněli události z doby od konce 12. do začátku 14.
st. - tedy vládu posledních Přemyslovců. Děti se aktivně
podílely na průběhu představení, odpovídaly na doplňující
otázky, samy i některé kladly a blíže se seznámily s replikami
dobových zbraní.
Po skončení pořadu se pohotové reportérky Bára a Míša
z redakce školního časopisu chopily příležitosti udělat s herci
rozhovor a dozvěděly se například četnost zranění, oblíbené
období obou šermířů a další informace o jejich povolání (celý
rozhovor bude publikován v únorovém vydání Kom-times).
Mgr. Jitka Pichlíková

Zápis dětí
do 1. ročníku
základní školy
Dne 21. ledna 2015 se konal
na Základní škole T. G. Masaryka
v Komárově zápis žáků do prvního
ročníku. K zápisu se dostavilo celkem
33 dětí, někteří rodiče ale budou
žádat o odklad školní docházky.
Stejně jako v předešlých letech čekala
budoucí prvňáčky pohádková cesta
plná nejrůznějších úkolů a překvapení.
Hned u vchodu budoucí školáky
přivítali starší žáci převlečení za pohádkové bytosti. Nechyběli zde vodníci, čertíci, šmoulové, čarodějnice
a samozřejmě princezny a víly. Od
nich „školáci“ dostali upomínkový
list, do kterého pak sbírali na jednotlivých stanovištích razítka za správně
splněné úkoly.
Na konci pohádkové cesty čekaly
na budoucí prvňáčky paní učitelky
I. Hošková, V. Sojková, J. Lysá a I.
Jílková. Těm se děti představily, zarecitovaly básničku nebo zazpívaly
písničku, kreslily, poznávaly barvy,
číslice, písmena apod. Všechny děti
byly velice šikovné a tak dostaly od
paní učitelky první velkou jedničku,
malý dáreček a sladkost.
Celý zápis zpříjemnilo hudební vystoupení „flétniček“ pod vedením paní
vychovatelky P. Jánské.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří
při zápisu pomáhali, a budoucím
prvňáčkům přeji úspěšný start do
školního života.
Mgr. Iva Jílková
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Masopustní tradice v Bukové u Příbramě
Každý rok jezdí žáci naší školy z 1. stupně na exkurzi do Bukové u Příbramě.
V této malé vesničce se nachází Čechova stodola. Čechova stodola je celoroční naučná stezka starých pověstí a tradic. Pořádají se zde výstavy spojené
s programem pro děti a jsou zaměřeny k různým tématům. Na jaře jsou to
Velikonoce, v létě Staré pověsti české, na podzim Dýňování a v zimě Mikuláš
a Vánoce. Novinkou v tomto roce jsou Masopustní tradice.
Ke konci ledna jsme se tedy se žáky třetích tříd vydali do Bukové na Masopust.
Jako vždy nás mile přivítala paní domácí se svými kolegyněmi a po krátké svačince u starých kachlových kamen jsme šli na prohlídku masopustní stodoly,
která byla krásně vyzdobena k masopustním tradicím.
A co je vlastně ten Masopust? To byla první otázka od dětí. Dozvěděly se, že to
byla doba od Tří králů do Popeleční středy. Od Popeleční středy následuje postní období před Velikonocemi, proto se má opustit požívání masa (maso-pust).
Masopust neboli karnevalové období, období před půstem, byl pro lidi v minulosti

oficiálním svátkem, během kterého bylo třeba se dosyta najíst. Pak následoval dlouhý čtyřicetidenní půst. V době
Masopustu se na královském dvoře
konaly hostiny, ve městech tancovačky,
na vesnici vepřové hody. Těm, kdo se
slávy nezúčastnil, se posílala bohatá
výslužka, na Moravě zvaná šperky
a v Čechách zabijačka. Výslužka většinou obsahovala huspeninu, tlačenku,
klobásy, jelítka, jitrnice, ovar a škvarky.
Masopust končil v noci před Popeleční
středou, kdy ponocný zatroubil na roh
a rychtář všechny vyzval k rozchodu.
Druhý den naposledy se konzumovaly
mastné rohlíky s kávou nebo mlékem
a oběd už byl přísně postní, což
většinou bývala čočka s vajíčkem, sýr,
chléb, vařená krupice a pečené brambory. Toto vše jsme se dozvěděli
od paní, která nás provázela po celou
dobu zábavné a poučné prohlídky
a byla převlečena za řeznici Špejlici.
Proč právě za řeznici? Protože během
prohlídky jsme viděli, kromě jiného,
i zabijačku včetně visícího prasete nad
neckami, různé ingredience, řeznické
náčiní a dobroty, které k zabijačce
patří. Škoda, že jsme nemohli nějakou
tu jitrničku ochutnat, jelikož bylo vše
umělé. Po zajímavé prohlídce a plny
zážitků šly děti do dílničky, kde si vyrobily masopustní masky a jak se jim
povedly, posuďte sami.
Exkurze v Čechově stodole se nám
i žákům velmi líbila a určitě byla pro
ně velmi zajímavá a poučná. Budeme
se těšit na příští návštěvu, kterou podnikneme ve čtvrté třídě a téma bude
Staré pověsti české.
Mgr. V. Ulmanová
a Mgr. M. Barchánková
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Pohádkový kufr

Den 6. únor 2015 byl pro děti ze školní družiny svátečním. Konalo se opět
po čase přespávání ve škole a otevíral se „Kufr plný pohádek“.
Na přespání se děti sešly před školou v 18.00 hodin. Po rozloučení s rodiči
se přesunuly do tříd, kde si vybalily své věci na spaní. Spacák, karimatku,
polštářek a nezbytného plyšáka. Po vybalení a posilnění už je čekala po škole
rozmístěná stanoviště, kde se děti setkaly s pohádkovými bytostmi, aby plnily
pohádkové úkoly. U Popelky přebíraly hrách a čočku, u černokněžníka
navlékaly perly, Maková panenka jim připravila cvrnkání máku do makovice
a žabák s kamarádkou muškou zkoušeli odvahu dětí ve strachovém pytli.
Když si úkoly splnily, v tělocvičně je ještě čekaly pohádkové kvízy, soutěže
a omalovánky. Vše vyvrcholilo „pyžamovým večírkem“ s promenádou
a diskotékou.
Velkým překvapením bylo pro malé děti divadlo, které secvičila s nejstaršími
dětmi paní vychovatelka Monika Štichová. Děti samy pod jejím vedením
vytvořily krásné kulisy a během jednoho týdne nacvičily pohádku O perníkové chaloupce. Pro velký úspěch ji, myslím, budou muset předvést i na
nejbližším farmářském trhu, aby se i ostatní lidé mohli pobavit.
Pak už vyčistit zuby a honem do provizorního pelíšku. Ráno velké balení
a ještě pár her a soutěží a už tu byli rodiče, kteří si převzali své ratolesti.
Vše se vydařilo podle plánu. Velký dík patří opět našim dobrým vílám
– paní Věře a Míše Hoškovým, Atině a Janě Berkovým a Lence Nesnídalové,
které již tradičně zastaly úlohu pohádkových bytostí na stanovištích.
V neposlední řadě také patří dík Simoně Rybkové, která je ve škole na praxi
a sama projevila zájem o účast na této pro nás velmi náročné akci. Svou
účastí nám i velmi pomohla, protože pro nemoc byla z účasti vyloučena
paní vychovatelka Markéta Kopečná.
Všech 58 dětí bylo spokojených. Naše „pohádkové“ přespávání se tedy snad
opět vydařilo díky dobré vůli a vzájemné spolupráci všech jmenovaných.
Za ŠD Markéta Kopečná, Pavlína Jánská, Monika Štichová
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HASIČI

Ve středu 11. února navštívili naší školu hasiči ze Sboru dobrovolných hasičů
v Komárově. Děti z prvního i druhého stupně s nimi postupně strávily
zajímavou hodinu, ve které se dozvěděly mnoho informací o práci samotného
hasiče, ale i o náplni práce oddílu mladých hasičů.
Některé děti z naší školy již jsou členy tohoto oddílu, takže věděly, že se s oddílem jezdí pravidelně na různé výlety, pořádají se soutěže v hasičských
disciplínách, např. motání hadice na čas. Mladí hasiči se také zúčastňují akcí
jako je tradiční Pěšíkův pochod nebo pálení čarodějnic. V neposlední řadě
pořádají hasiči každoročně pro děti o letních prázdninách týdenní tábor.
Témata táborů se každý rok mění a jeho organizátoři se snaží, aby byl jejich
program nezapomenutelný.
V druhé části besedy některé děti překvapilo, že k práci hasiče patří kromě
hašení požárů a vyprošťování osob také pomoc zvířatům, odstraňování padlých stromů, pomoc lidem při povodních a jiných přírodních katastrofách.
Děti si mohly samy vyzkoušet přivolání pomoci v různých krizových situacích,
zkusily si třeba, jak mluvit při nahlašování nehody s operátorem.
Na závěr hasiči dětem promítli záběry z cesty hasičského auta k nahlášené
události a poté celý průběh zásahu hasičů při požáru skladu v Záluží. Děti
mohly obdivovat jejich statečnost i při hašení sudu s naftou, který při požáru
vybuchl.
Dětem se besedy s hasiči vždy líbí a také je vždy obohatí o nějaké informace
či dovednosti. Toto setkání se velmi povedlo a hodně dětí odcházelo do tříd
s tím, že by rády rozšířily řady mladých komárovských hasičů.
Mgr. V. Sojková

13

14

Z KNIHOVNY
Lednové besedování
Prvňáčci

Zásahy JSDH Městyse Komárov
Od 1.1.2015 do 17.2.2014 hasiči JSDH Komárov vyjížděli k 9
událostem. Jedná se o 2 požáry a 7 technických událostí, u kterých
spolupracovali se zdravotnickou záchrannou službou, Policií ČR
a ostatními složkami IZS.
V těchto měsících probíhal povinný praktický výcvik nositelů
dýchací techniky a kondiční jízdy strojníků s požární zásahovou
technikou v rámci seznamování se s obsluhou a řízením.
Od 10.1.2015 do 12.1.2015 jednotka zasahovala vlivem silného
větru u 4 technických pomocí typu nakloněný nebo padlý strom
v obci Komárov a jeho okolí.
Dne 18.1. byla jednotka v odpoledních hodinách povolána společně s HZS Středočeského kraje ze stanice Hořovice a JSDH obce
Hvozdec k požáru kontejneru na odpad v katastru obce Hvozdec.
Dne 1.2. ve 12.43 hod. JSDH Městyse Komárov společně s HZS
Středočeského kraje stanice Hořovice a VHJ Jince byla povolána
k požáru pozorovatelny Hejlák ve výcvikovém vojenském prostoru
Brdy. Požár byl likvidován pomocí 2 x C proudů a následně byly
konstrukce objektu rozebrány pro dohašení skrytých ohnisek.
Téhož dne ve večerních hodinách ve spolupráci s policií ČR
a dalšími jednotkami požární ochrany probíhalo vyhledávání ztracené osoby ve vojenském výcvikovém prostoru Brdy a jeho okolí.
Osoba byla úspěšně nalezena v nočních hodinách.
Dále byla dvakrát poskytnuta pomoc při technických haváriích
v objektech majetku zřizovatele.
Jindřich Pacák, zástupce velitele JSDH Městyse Komárov

Děti z první třídy ZŠ TGM Komárov poprvé
navštívily knihovnu. Protože už začínají sami
číst, představila jsem jim řadu pěkných knížek,
kde by si svoji dovednost mohly procvičit.
Přečetli jsme si příběh z knihy O čem si kočky
povídají, Případy detektiva Kláska, Čarodějka
Winnie – tady se děti hodně nasmály začarovanému a neustále přebarvovanému kocourovi.
Veselí přinesla i kniha plná hádanek. Děti
měly poznat různé postavičky z pohádek. Šlo
jim to velmi dobře. Hlásily se o překot a bylo
vidět, že řada rodičů si doma s dětmi čte.
Děti se dozvěděly, že se letos ještě setkáme
při slavnostní akci PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE
a také, že je komárovská knihovna velmi ráda
uvítá jako svoje nové čtenáře.
Protože děti koncem roku pro knihovnu
malovaly krásné obrázky pohádkových postav,
dostaly malou odměnu – gumy ve tvaru
různých věcí či postav.
Sladký bonbón na cestu – a můžou se těšit
na další setkávání nad knihou.

Druháci

Žáci druhých tříd knihovnu navštívili již
v listopadu minulého roku a na další besedu
přišli právě v lednu.
Každá knihovna se snaží pro své čtenáře
zajistit knížky, které pojednávají o místní obci
a jejím okolí.
Druháci se se mnou vydali do dávné doby,
kdy Komárov byl nejprve malou vesničkou
a patřil rodu Pešíků. Dozvěděli se o vzniku
komárovských železáren i o odlévání krásných
předmětů z šedé litiny.
Aby měli konkrétní představu, jak je šedá
litina těžká, měla jsem pro ně připravené na
ukázku dva předměty z této litiny – rámeček
na fotografii a ozdobnou podkovu.
Potom jsme se začetli do pověstí lochovického pana řídícího Sládka. Děti se dozvěděly,
proč má Komárov ve znaku Pešíkovu nohu,
kde je zakopán poklad a samozřejmě jsme
nezapomněli na valdeckou bílou paní.
Dětem se vyprávění líbilo, slíbily, že pro
knihovnu vyrobí pěkné záložky do knih a my
z nich potom uděláme výstavku. Protože byly
děti velmi hodné, dostaly také bonbón na cestu.
J. Prokopová, knihovnice
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Přebor Jungmannovy župy v plavání
Prvním letošním závodem sokolského čtyřboje ve sportovní všestrannosti byl v župě Jungmannově přebor
v plavání. Organizací byla opět pověřena Tělocvičná
jednota Sokol Komárov a soutěž proběhla v sobotu
24. ledna 2015 v hořovickém bazénu.
Změřit si své síly přijeli sokolové z devíti tělocvičných
jednot (Černošice, Dobřichovice, Hořovice, Jince,
Komárov, Králův Dvůr, Libčice nad Vltavou, Mníšek
pod Brdy, Příbram) v počtu 115 závodníků. Moderní
a pestrý program Sokola je určen už malým dětem
s rodiči, předškolákům, mladšímu a staršímu žactvu,
dorostu a dospělé populaci včetně seniorské. Nejinak
tomu bylo i na plaveckém přeboru. Nejmladším účastníkům byly čtyři roky a nejstarší se narodil v roce 1929.
Z komárovské jednoty se závodu zúčastnilo 29 plavců
16

a přeborníkem župy se stali: Jan Šlapák (předškolní
děti), Michaela Gregorová (mladší žákyně I), Natálie
Kramáriková (starší žákyně IV). Stříbrnou medaili
vybojovali Jan Šmíd (mladší žáci I), Václav Komínek
(mladší žáci II), Viktorie Borovská (starší žákyně IV)
a Jan Abraham (starší žáci IV). Na třetích místech
stanuli Jonáš Tenora (mladší žáci I), Michal Borovský
a Tomáš Veselý (starší žáci III) a Marek Chvátal (starší
žáci IV). Těsně pod stupni vítězů skončili Jana Březovská,
Ladislav Fairaisl a Magdalena Jakubová.
Poděkování patří členům komárovského Sokola za přípravu přeboru a všem zúčastněným za vzornou reprezentaci jednoty. Dětem a jejich cvičitelům držíme palce
na květnovém přeboru ve sportovní gymnastice, šplhu
a atletice v Příbrami.
-jt-

Týden s airtrackem
Na druhý týden v lednu roku 2015 si Tělocvičná jednota Sokol Komárov
zapůjčila od České obce sokolské AIR TRACK. Je to osmnáct metrů dlouhá
a dva a půl metru široká nafukovací akrobatická dráha.
AIR TRACK představuje bezpečnou cestu k rozvoji pohybových dovedností
dětí předškolního a školního věku (v oblasti pohybů celého těla se jedná
o chůzi, běh, poskoky, obraty). Gymnastická nafukovací dráha slouží také
k nácviku náročnějších akrobatických gymnastických prvků (salta, přemety,
akrobatické řady), ale je vhodná i pro základní akrobatickou průpravu.
Cvičení je pro cvičence velice atraktivní - viz fotografie. AIR TRACK slouží
především jako doplňková aktivita k nácviku jednotlivých prvků a akrobatických řad. Jedná se o poměrně novou technologii, která umožňuje rozšířit
a zároveň zatraktivnit již známé metodické postupy.
Na airtracku si v komárovské sokolovně vyzkoušeli nejen všichni žáci a žákyně
základní gymnastickou průpravu (odrazové, doskokové, rotační a zpevňovací
cviky), ale i dospělí členové si přišli na své.
-jt-
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PĚTAŠEDESÁT

Základní umělecká škola Josefa Slavíka Hořovice se nachází v budově
bývalého františkánského kláštera založeného v roce 1674 Bernardem
Ignácem z Martinitz (1603-1685), nejvyšším pražským purkrabím, královským místodržícím a nositelem Řádu zlatého rouna. Objekt, který
je nyní v majetku Nadace KONVENT PAX, je od 3. května 1958 zanesen
v seznamu českých kulturních památek.
Škola vznikla v roce 1949 jako
Městský hudební ústav, roku 1951
se stala Hudební školou, pak Lidovou školou umění (1961) a později
Základní uměleckou školou (1990).
Od počátku nese jméno houslového
virtuóza Josefa Slavíka (1806-1833),
prvního reprezentanta pražské houslové školy, pocházejícího z významné podbrdské kantorské a hudební
rodiny.
Řízení ústavu bylo svěřeno:
Jaroslavu Hűbnerovi (1949-1950)
Viktoru Kristiánovi (1950-1954)
Vojtěchu Hrubému (1954-1962)
Josefu Vyskočilovi (1962-1963)
Františku Procházkovi (1963-1993)
Mgr. Josefu Svejkovskému (1993-2000)
Mgr. Janu Jůnovi (2000-2012)
a nyní BcA. Jakubovi Albrechtovi,
který je iniciátorem dlouhodobé
přestavby a rekonstrukce budovy
školy.
Při škole působil hudební spolek
Slavík, významné Slavíkovo kvarteto
(1956-1961), Slavíkův komorní orchestr (1984-1993), Kruh přátel
18

hudby (1969-1993) a škola pořádala
koncertní cykly Slavíkovo hudební
léto a Slavíkovy Hořovice (19571993). V současné době hudební,
taneční a výtvarný obor navštěvuje
230 žáků, o které pečuje 14 učitelů
a škola má pobočku v Královském
komorním městě Žebrák.
V letošním školním roce si tato významná hudební instituce připomíná
65. výročí svého založení. Při této
příležitosti proběhne řada koncertů
a poprvé v historii školy bude vydán
její Almanach.
První slavnostní koncert GOOD
EVENING, Mr. SAX se uskutečnil
21. listopadu 2014 v divadelním sále
radnice v Hořovicích. Kromě žáků
klavírní a pěvecké třídy Květuše
Ernestové vystoupili v jazzovém
programu pražský saxofonista René
Eichenmann a hořovický saxofonový
sextet ve složení Ondřej Andrle
(sopránsax, aranžmá a umělecké
vedení), Oleg Condrea (altsax), Petr
Svoboda, Lukáš Rosenbaum, Petr
Kasík (tenory) a Vladimír Valta

(barytonsax). Koncert připomněl
pedagogické působení vynikajícího
klarinetisty Jaroslava Formana
(1920-2012) na Základní umělecké
škole Josefa Slavíka v Hořovicích
(1994-1999).
V předvečer 209. výročí narození
Josefa Slavíka, ve středu 25. března
2015 od 18 hodin v divadelním sále
radnice v Hořovicích, se uskuteční
slavnostní koncert bývalých absolventů školy, kterým se hudba stala
životním posláním (Květuše Ernestová, sestry Slavíkovy, Táňa Rezková,
Jana Češpivová-Klimtová, Dr. Tomáš
Kuhn), bývalých pedagogů školy
(Kamil Tichota, Jan Krejčí, Josef
Hřebík, Alena Spilková) a smyčcového souboru absolventů a přátel
školy pod vedením emeritního ředitele Františka Procházky. V průběhu tohoto slavnostního večera bude
pokřtěn Almanach k 65. výročí
založení Základní umělecké školy
Josefa Slavíka v Hořovicích. Koncert
také připomene sté výročí narození
třetího ředitele školy a zakladatele
koncertního cyklu Slavíkovy Hořovice (1957-2007) Vojtěcha Hrubého
(1915-2006).
Další koncerty se uskuteční ve velkém sále Kulturního klubu Žebrák.
V pátek 24. dubna 2015 od 18 hodin
se koná koncert s názvem Hraje celá
rodina, který připomene Slavíkův
poslední sólový koncert (28. dubna
1833) a 27. května 2015 od 18 hodin
vystoupí učitelé školy na koncertě
na počest 182. výročí Slavíkova
úmrtí (30. května 1833).
Oslavy, které jsou realizovány
za finanční podpory Středočeského
kraje, budou uzavřeny jednotlivými
žákovskými koncerty.
Srdečně zveme širokou veřejnost,
žáky, bývalé žáky, bývalé absolventy,
rodiče a přátele školy
Informace a rezervace:
na telefonu 311 512 036
e-mail: zus.horovice@quick.cz
Více na www.zus-horovice.cz
Autorkou perokresby je Ing. arch.
Irena Mádlová, absolventka (klavír)
školy ve třídě Květuše Ernestové.

Co je také vnitřní dluh
Určitě jste ten termín slyšeli, týká se nás všech. Ať jako jednotlivců,
tak jako příslušníků určité komunity, tak i jako občanů našeho státu.
Jednoduše řešeno: vnitřní dluh je stav, kdy ať již z jakýchkoli důvodů
odkládám nějakou povinnost související se správou vlastního majetku.
A to i přesto, že vím, že ta povinnost mě stejně nemine a její odkládání
zpravidla předmětný stav jedině tak zhorší - tady dluh zvýší.
Proč to píšu. V minulých týdnech
jsem z důvodů dokumentace objektů
náležejících městysu měl možnost prolézt bytový dům 111, radnici a sousední dům 215 (bývalou spořitelnu).
Samozřejmě, že i na těchto domech
dluhy jsou - na čp. 111 jsou mizerná
okna, plechová krytina má ty nejlepší
dny také za sebou, na domu 215 je
tašková krytina i od pohledu zvenčí
v chatrném stavu - natož při pohledu
z půdy. Ale co mě překvapilo je stav
radnice. Krytina v mizerném stavu,
děravá, některé části krovu napadené
broukem, strop bytu v podkroví je byť
zatím malým rozsahem již díky zatékání propadlý - a pod tímto místem
jsou na podlaze umístěny vaničky
- tedy na stropu obřadní síně. A to
nemluvím o oknech, která mají již
dávno odslouženo. Mimochodem - ponechali byste doma na vytápěném
schodišti jednoduchá okna s jedním
sklem?
Já vím, že leckdo namítne, že byly
důležitější věci. A samozřejmě vím,
že jsou objekty v majetku obce, na kterých se již úspěšně povedly opravy
a rekonstrukce - škola, DPS, částečně
i školka a zdravotní středisko, které
čeká zateplení v letošním roce. Koneckonců i na radnici se v posledních
letech provedly úpravy, které každý
návštěvník úřadu vidí. Nicméně i právě
přínos těchto úprav je do určité
míry znevážen tím, že do domu teče
střechou a fouká spárami v oknech.
A jsem si vědom toho, že i já jako
zastupitel v letech 06-10 jsem mohl pro
zlepšení tohoto stavu radnice udělat
víc, alespoň jej popsat na některém
veřejném zasedání.
Nebudu zastírat, že změny ve vedení
radnice po volbách jsem uvítal a že
jsem přesvědčený, že nová rada a zastupitelstvo se ke svému majetku
- tedy radnici nebude chovat macešsky.
Znamená to jediné - tento stav nadále
nepřehlížet a vnímat jej jako závazek.
Zároveň s vnímáním tohoto závazku
odmítnout návrhy, které zazněly
na posledních 2 veřejných zasedáních
- tedy že přebytek rozpočtu v tom

daném roce se nepřevede do roku
následujícího, ale rovnou spadne do
nově zřízeného fondu, který má sloužit
pro sport a děti. Vždyť ale součástí
každoročního rozpočtu je poměrně
štědře dotovaný grantový systém,
zabezpečující průhledné financování
všech možných zájmových aktivit
v obci - nebo se tento systém zruší,
když úsilí 2 členů grantové komise
v posledních letech funguje jak má?
Koneckonců, rušit něco, co je funkční
a co se zúčastnění naučili respektovat, v tom jsme my Češi kabrňáci.
A druhý návrh - ten snad ani před-

kladatel nemyslel vážně - obec měla
bez jakýchkoli záruk a jištění půjčit
na půl roku půl milionu na provoz
- tedy administraci, spolku MAS Brdy,
kterého je spolu s okolními zhruba
20 obcemi členem. Podotýkám, jako
jediná z těch 20 obcí, ostatní nedají ani
korunu. Komárov je přece největší a má
dostatek peněz. Oba návrhy neprošly,
ale i tak mě překvapilo, kolik měly
zastánců.
A jednu radu na závěr, panu starostovi.
Vím, že několik dnů před veřejným
zasedáním se zastupitelé scházejí na
radnici na pracovní poradě. Tedy
- před zahájením této porady bych
chtěl doporučit starostovi, aby zastupitele provedl na radnici o 2 patra výše.
Aby viděli a alespoň někteří se i zamysleli před tím, než budou hlasovat
o návrzích na odklánění obecních
peněz.
Hezký den
ing. František Sojka
předseda Občané pro Komárov, z.s.
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MO ČSSD Komárov
ve spolupráci s Domem kultury Komárov
vás co nejsrdečněji zvou na

TRADIČNÍ KOMÁROVSKÝ

JARMARK
který se koná dne 1. května 2015
od 8.00 hodin v areálu Náměstí Míru

K programu bude patřit i promenádní koncert, výstava chovatelů,
k prohlídce bude otevřené místní MUZEUM,
kde návštěvníci mohou shlédnout výrobky z umělecké litiny
a jiné zajímavé výrobky komárovských železáren.
Jarmark je tradičně spojen
s rozsáhlým stánkovým prodejem všeho druhu.
Pozvánka se týká i stánkových prodejců, kteří zde mohou nabídnout své zboží
např. umělecké předměty, výšivky, šatstvo a textil, technické součásti,
knihy, hračky, domácí zvířata a ptactvo, semenáče a rostliny, květiny,
ovoce a zeleninu, cukrovinky, nápoje a občerstvení.
Vítané jsou i pouťové atrakce a zábavní podniky.
Podnikatelé, využijte proto výhodného stánkového nebo volného prodeje.
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