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Radniční okénko

Vážení spoluobčané, v radničním okénku bychom vás rádi seznámili s nejaktuálnějšími informacemi ohledně dění v městysi. Níže najdete v bodech nejvýznamnější záležitosti a informace, které zastupitelstvo a rada městyse projednávaly, a věci,
na kterých se pracuje.

›› Dne 1. března 2019 Rada městyse
Komárov vyhlásila konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/
ky příspěvkové organizace zřizované
městysem Komárov Základní školy
T. G. Masaryka Komárov. Uchazeči se mohou přihlásit do 30. 4. 2019,
podrobnosti ke konkurzu najdete
na webu městyse Komárov. V průběhu května bude znám výsledek konkurzu, o kterém budeme informovat
v dalším čísle Komárováku.
›› Rada městyse Komárov se
na svém zasedání zabývala mimo
jiné i finanční podporou různým
společnostem, které pomáhají i občanům Komárova. Touto zprávou
bychom chtěli upozornit na možné
využití jejich služeb.
Svaz tělesně postižených v České
republice zapsaný spolek místní organice Hořovice, zastoupená předsedkyní Jarmilou Gruntovou.
Hlavní náplní práce je pomoc tělesně postiženým a hendikepovaným
občanům, seniorům a tělesně postiženým dětem z celého hořovického
regionu. Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením
na problémy jednotlivých občanů.
V oblasti poskytování odborného

sociálního poradenství, pro seniory
a osoby se zdravotním postižením se
předně zaměřuje na následné služby:
l sociálně právní poradenství l provoz půjčovny kompenzačních pomůcek a rozvoz pomůcek po celém
regionu (asistenční služba i o víkendech), veškerá zapůjčení kompenzačních pomůcek vč. polohovacích
lůžek pro děti do 15 let, poskytuje
za symbolickou 1,- Kč, po okrese
Beroun rozváží kompenzační pomůcky zdarma l počítačové kurzy,
internetová kavárna l tvořivé kurzy
l ergoterapie l bezplatná zdravotní služba (měření krevního tlaku,
cukru v organismu, vstupní analýza
zdravotních problémů, poradenství
z oblasti kompenzačních pomůcek,
lékařské přednášky, přednášky odboru sociálních věcí) l zájezdy, výlety,
divadla, aj. kulturní akce, výstavy
kompenzačních pomůcek l rekondiční, rehabilitační a ozdravné pobyty v České republice a na Slovensku.
Výše uvedené služby poskytuje všem
tělesně postiženým a hendikepovaným občanům vč. seniorů a dětí celého hořovického regionu, a to i když
nejsou členy. Kontakt: 605 503 281
pokračování na 2. straně

›› Informujeme občany, že nová kniha o událostech komárovských je
již v prodeji. Knihu je možné zakoupit v obchodním domě na náměstí
Míru, na úřadu městyse, v knihovně a také i v komárovském muzeu.
Stále je v prodeji i první publikace Historie Komárova 750 let (Úřad
městyse Komárov, muzeum, knihovna).

Zpráva starosty o dění v městysi Komárov
›› Rada městyse na svých jednáních schválila složení komisí:
Komise pro Kleštěnici: předsedkyně Mgr. Jiřina Koppová, členové
p. Miroslav Procházka a p. Josef
Košťálek.
Komise pro rozvoj, výstavbu a životní prostředí (KRVŽP): předseda Bc. Martin Šinkner, členové
Ing. Petr Dobrý, Ing. Pavel Houdek,
Zdeněk Košťálek a Ing. Jaroslav
Jonák.
Komise pro kulturu, mládež,
sport a volný čas: předsedkyně
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Bc. Monika Kavalírová, členové
Ing. Jiří Klekner Ph.D., Mgr. Jiřina
Koppová, Lenka Nesnídalová, Lenka Vaníčková a Tomáš Suttr.
›› Rada městyse zadala a následně vyhodnotila poptávkové řízení
na zpracování Strategického plánu
rozvoje ZŠ TGM Komárov. Strategický plán zpracovává fa. Witero
s.r.o.
›› Byly vyhodnoceny cenové nabídky na akci: „Rekonstrukce komunikace v ul. Pod Chlumem“. Vybrána
byla fa. MV služby, s.r.o. Práce

na opravě komunikace budou probíhat od poloviny měsíce března.
›› V muzeu litiny byly dokončeny
práce na rekonstrukci elektroinstalace. Celý prostor včetně schodiště
byl vymalován a muzeum je připraveno zahájit novou sezonu. Zednické a malířské práce byly provedeny
také ve společných prostorách zdravotnického zařízení v budově MŠ
Komárov.
›› Rada městyse zveřejnila záměr
na prodej budovy bývalé požární
zbrojnice Komárov, čp. 415, obál-

kovou metodou. V prvním kole se
nepřihlásil žádný zájemce, a proto
byl záměr zveřejněn znovu, s termínem zasílání nabídek do 30. 4.
2019.
›› Zveřejněno bylo vyhlášení konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/
ky ZŠ TGM Komárov. Přihlášky
mohou zájemci podat osobně, nebo
doporučenou zásilkou nejpozději do 30. 4. 2019 na adresu úřadu
městyse.
pokračování na 2. straně
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Radniční okénko
dokončení z 1. strany
Klub Zvonek sdružení zdravotně
postižených z.s. se sídlem v Králově
Dvoře u Berouna je spolek občanů
trpících převážně onkologickým
onemocněním. Cílem sdružení je
poskytovat těmto lidem podporu
a pomoc. Více informací naleznete
na www stránce: http://zvonek.kraluvdvur.cz/
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
osob v ČR - SNN v ČR, z.s. základní organizace Hořovice poskytuje
sociální služby pro občany se sluchovým postižením. Více informací
mohou zájemci zjistit na tel. čísle:
731 966 531 nebo na www stránkách: snncr.cz
Záchranná stanice handicapovaných živočichů Rokycany. Vedoucí
záchranné stanice zajištuje i pro náš
katastr pomoc pro zraněné volně žijící živočichy. Pan Petr Moulis, který má nejen několikaleté zkušenosti
s odchytem, léčením, rehabilitací
i vypouštěním živočichů zpět do přírody, ale absolvoval několik chovatelsko-ochranářských kurzů zvyšující
kvalifikaci pro tuto náročnou činnost.
Více informací na www.csop.erc.cz/
zachstanice.php.
Kontakt na záchrannou stanici:
603 239 922 nebo 604 130 618
›› Na zastupitelstvu, konaném dne
5. 3. 2019, byl přijat podnět na kontrolu vody. Bylo vyvoláno jednání
s firmou VaK Beroun - divize Hořovice, na kterém jsme řešili množství a kvalitu vody v našich vodojemech. Zástupci firmy VaK jsme
byli ujištěni, že vody je dostatek.
Uvidíme, jaké bude léto. Ačkoliv
je vody dostatek, je nutno s ní šetřit. S nástupem léta a koupáním se
blíží i napouštění a dopouštění bazénů. V návaznosti na spotřebu vody
chceme připomenout, že napouštění
a dopuštění je nutné provádět tzv.
mimo špičku, nejlépe přes noc, kdy
je minimální spotřeba vody z vodovodního řadu. V případě potřeby
většího množství je možno požádat
firmu VaK a domluvit si přistavení

cisterny s objemem 12 m3 na dopuštění bazénu za cenu 54,40 Kč/m3,
plus 40,- Kč/km. To vše na tel. čísle:
311 512 318
Dále jsme jednali o kvalitě vody
v Komárově a odkalování vodních
zdrojů. Co se týká odkalování, či neodkalování, bych rád upozornil obyvatele Komárova na možnost zadání
požadavku na odkalení na tel. číslo:
311 512 318.
Informace o kvalitě vody naleznete
na: https://www.vakberoun.cz/qf/cs/
ramjet/moje-obec/

Sběrné místo
má novou otevírací dobu
S nástupem jara a jarních úklidů
rada rozhodla o rozšíření otevírací
doby našeho sběrného místa. Tímto žádám občany o důsledné třídění
odpadu a dodržování pravidel při
jejich ukládání.
Letní čas od 1. 4. do 31. 10.
Pondělí 15:00 – 18:00
Středa
15:00 – 18:00
Sobota
9:00 – 12:00
Zimní čas od 1. 11. do 31. 3.
Středa
14:00 – 16:00
Sobota
9:00 – 11:00

Na časté dotazy obyvatel
sídliště, co se bagruje
„po bytovkách“?
Byla zahájena pokládka nové
optické sítě pro vysokorychlostní internet a další služby firmy T-mobile.
Od poloviny března až do června letošního roku budou probíhat výkopové práce na sídlišti a v lokalitě mezi
sídlištěm a ul. Sokolovická. V příštím
roce je v plánu realizace druhé etapy.
Více informací o optické síti přináší
rubrika „Zeptali jsme se za vás“, kde
najdete potřebné informace. Firma,
která provádí výkopy, slíbila, že bude
eliminovat dobu výkopu na nezbytně
dlouhou dobu, proto žádáme občany
o zvýšenou opatrnost.
Za Radu městyse Komárov
Radim Šíma

Komárov bude připravovat svůj
strategický plán rozvoje

Z

astupitelé městyse se na svém
zasedání 5. 3. 2019 shodli
na potřebě vypracovat strategický
plán rozvoje městyse. Během tohoto
roku, začneme s přípravou a zpracováním dokumentu, který nám všem
poskytne kvalitní vizi rozvoje Komárova na dlouhé období dopředu.
Pro vysvětlení uvedu, že se
jedná o dokument, který je-li kvalitně zpracován, poskytuje všem
občanům, firmám, návštěvníkům
a především vedení obce, jasnou
vizi a směr, kterým se budeme ubírat v otázkách rozvoje obce. Velká
část obcí již svůj rozvojový plán
zpracovala a většinou jej najdete
na internetových stránkách. Komárovu takový dokument chybí. Jestliže některá ministerstva vypisují
různé typy dotací, strategický plán
vyžadují. Následně je absence rozvojového plánu pro Komárov omezujícím faktorem k čerpání dotací.
(Nutno ale dodat, že ministerstva
tak činí zcela záměrně z toho důvodu, aby dotace byly přidělovány
na projekty, které obce potřebují
ke svému rozvoji a nestavěly se
zbytečné aquaparky, nebo sportovní
stadiony v každé vesnici.)
Strategický plán rozvoje obce,
je možné charakterizovat jako
významný koncepční dokument,
jehož úkolem je sjednotit pohled
na celkový rozvoj daného území,
definovat dlouhodobé cíle a priority a v návaznosti na něj navrhnout
konkrétní projekty vč. harmonogramu, způsobu realizace a financování. Tyto informace jsou následně
využitelné v rámci přípravy vlastní
projektové žádosti nebo studie proveditelnosti.
První částí přípravy bude vypracování analytické části, jejímž
cílem je poskytnout podrobnou charakteristiku obce. Obsahuje komplexní zhodnocení situace v obci,
charakteristiku stavu a vývoje jednotlivých oblastí života. Klade důraz
na zachycení hlavních rozvojových
problémů obce a jejich příčin. Musí
zachytit demografickou situaci, hos-

podářství, infrastrukturu, vybavenost, životní prostředí, hospodaření
a fungování obce.
Na základě poznání místní situace, názorů a potřeb občanů, podnikatelů, zájmových organizací a dalších
subjektů v obci formuluje představy
o budoucnosti obce spolu s činnostmi vedoucími k naplnění dohodnutých představ. Smyslem projektu
bude zapojit obyvatele Komárova
do řízení obce, dát jim prostor pro
vyjádření vlastního názoru a postoje
k dalšímu rozvoji a na tomto základě
vytvořit rozvojový dokument, který
bude mít podporu občanů a bude
oporou zastupitelům při rozhodování ve věcech, z nichž mnohé budou
ovlivňovat život Komárova na mnoho let dopředu.
Po zpracování analytické části
přichází na řadu část návrhová,
která již bude specifikovat strategickou vizi a následné konkrétní
aktivity, opatření, harmonogram
projektů apod.
Strategická vize představuje
dlouhodobý obraz o budoucnosti
obce a formuluje směřování rozvoje na období 10–20 let. U každé
aktivity bude stanovena důležitost,
rok(y) realizace, odpovědnost za realizaci, odhad nákladů na realizaci
aktivity a zdroje financování.
Z výše popsaného vyplývá, že
strategie rozvoje přesahuje jedno
volební období, není tedy otázkou
pouze současného vedení, ale měla
by dále fungovat jako vodítko pro
všechny nově příchozí.
Nyní tedy budeme postupně
pracovat na přípravách, sestavovat
pracovní skupinu, oslovíme místní
subjekty, organizace a v další fázi
zcela jistě všechny občany Komárova o sdílení jejich názorů. Než
se takový plán vyhotoví, bude jistě
předmětem několika veřejných jednání zastupitelstva. Předem tímto
děkuji všem za budoucí spolupráci
a ochotu zapojit se do formování
budoucnosti Komárova.
Za Radu městyse Komárov
Ondřej Holman

Zpráva starosty o dění v městysi Komárov
dokončení z 1. strany
›› Rada městyse se zabývala
také požáry, ke kterým došlo přímo v Komárově nebo v jeho blízkém okolí. Bylo jednáno s Policií
ČR. V případě požárů kontejnerů
a stavby na kynologickém cvičišti se městys nemůže připojit
k podání trestního oznámení,
protože není vlastník. Dle policie
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požáry nejsou dílem jednoho pachatele.
›› Starosta se zúčastnil jednání
několika starostů spolu s autory
petice proti dalšímu provozování skládky v Hořovicích, které
se uskutečnilo na obecním úřadu
v Oseku. Bylo sepsáno několik
otázek pro starostu města Hořovic
týkajících se této problematiky.

K projednání těchto dotazů byl
stanoven termín 26. března 2019.
›› Rada městyse schválila výtisk
publikace „Události komárovské“ autorů Bc. Ondřeje Holmana
a Mgr. Libuše Hoškové. Knihu
s prodejní cenou Kč 240 si zájemci
mohou zakoupit na Úřadu městyse
Komárov nebo v prodejně ELDOS,
s.r.o. Komárov.

›› Letošní 5. ročník Divadelního festivalu Pešík je v plném proudu. Zájem
o již tradiční divadelní událost je veliký, důkazem toho bylo vyprodání čtyř
představení hned při zahájení prodeje
vstupenek. Přeji všem návštěvníkům
i lidem, kteří se na přípravě festivalu
podílejí, aby letošní ročník byl pro ně
opět krásným zážitkem.
Jaroslav Klekner, starosta

www.ikomarov.cz

Upozornění občanům:

Místní poplatky
P

ZÁPIS ŽÁKŮ DO PRVNÍHO ROČNÍKU
ZÁKLADNÍ ŠKOLY T. G. MASARYKA V KOMÁROVĚ
Ředitelství Základní školy T.G. Masaryka v Komárově
oznamuje, že zápis do prvního ročníku
pro školní rok 2019/2020 se koná ve středu

10. dubna 2019

od 14 do 17 hodin v 1. poschodí školní budovy
K zápisu se dostaví děti, které k 31. srpnu 2019 dovrší věk šesti let.
K zápisu je třeba rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a vyplněná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (formulář
ke stažení na webových stránkách školy www.zs-komarov.cz).
Případnou písemnou žádost o odklad školní docházky (formulář
ke stažení na webových stránkách školy) je třeba doložit doporučujícím posouzením pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra a odborného dětského lékaře.
Mgr. Jana Vlčková, ředitelka školy

Lyžařský výcvik 2019

V

sobotu 16. 2. 2019 začal pro
žáky 7. ročníků lyžařský
výcvik. Odjíždělo se ráno v deset hodin na známou chatu Karu
do Krkonoš.
Při příjezdu nás přivítal majitel chaty pan Hartman, který nám
ukázal naše pokoje. Navečer jsme
se všichni sešli v jídelně, kde už
na nás netrpělivě čekali naši učitelé. Seznámili nás s denním režimem a rozlosovali do skupin,
ve kterých budeme trávit každý
večer a hrát hry.
Další den v devět hodin už
byli všichni připraveni na svahu
naproti chatě. Učitelé si rozebrali
svá družstva a začalo se lyžovat.
Nejdřív se jezdilo s učiteli, zkušenější dostali i několik volných
jízd. Takto to probíhalo každé ráno
a odpoledne. Zkušenější lyžaře
učitelé vzali na trochu prudší sjezdovku Aldrov. Větší zábava však
pro učitele byla, když jsme poprvé
„obuli“ běžky. Někteří dokázali
ujet nespočet koleček, avšak na-
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šli se i vyčerpaní, pomalu ťapající
běžkaři.
Pomalu se blížil náš poslední
večer. Na něj se připravily nejen
večerní týmy, ale i naši učitelé.
Předvedli úžasnou show, kdy se
pan učitel Borovský a pan učitel
Kolář oblékli do dámských sukní.
Poté všechny týmy předvedly také
krásná představení, a pak jsme šli
do našich pokojů, kde zábava ještě
nepřestala. Poslední den přišel a začalo rychlé balení a uklízení pokojů.
Když všichni byli hotovi, mohlo se
odjíždět domů. Okolo čtrnácté hodiny jsme dojeli zpátky před ZŠ.
Moc ráda bych zdůraznila, že
všichni, kdo se účastnili tohoto lyžařského výcviku, se naučili lyžovat. Tímto bych chtěla poděkovat
všem učitelům a učitelkám za jejich
ochotu pomoci, za jejich nudné, ale
důležité připomínky a za skvělou
zábavu. Ale hlavně bych chtěla poděkovat i všem žákyním a žákům
za vzájemnou ochotu, pomoc a podporu i příjemnou zábavu. Děkuji.
Eliška Hnízdilová,
účastnice lyžařského výcviku

řipomínáme občanům povinnost platit místní poplatky
za komunální odpad, zvláště pak
zdůrazňujeme povinnost poplatku
pro osoby, v jejichž vlastnictví se
nachází rekreační objekt, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu!
Podle zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, § 10b
Odst. 1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
platí
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt
nebo přechodný pobyt na dobu
delší 3 měsíců,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší
3 měsíců,
b) fyzická osoba, která má
ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu,
má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému
domu vlastnické právo více osob,
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Odst. 4) Poplatek se platí obci,
na jejímž území je fyzická osoba hlášena k pobytu, nebo obci,
na jejímž území se nachází stavba
určená k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům.
Odst. 5) Sazbu poplatku tvoří
a) částka až 250 Kč za osobu uvedenou v odstavci 1 a kalendářní
rok a
b) částka stanovená na základě
skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr
a svoz netříděného komunálního
odpadu až 750 Kč za osobu uvedenou v odstavci 1 a kalendářní rok.
Poplatek za TKO činí
v městysi Komárov 700 Kč/osobu je splatný do konce dubna
daného kalendářního roku.
Poplatek je možné zaplatit hotově na pokladně úřadu
nebo převodem na účet číslo:
363885389/0800, VS: 1340, spec.
symbol = číslo popisné.
Poplatek za psa činí 100 Kč
za psa v rodinném domě, 500 Kč
za psa v bytovém domě. Další kategorie poplatků za psa (více psů
u jednoho majitele, držitel psa je
poživatel důchodu apod.) jsou uvedeny v Obecně závazné vyhlášce
městyse Komárov č. 1/2017, o místních poplatcích.
Poplatek za psy je splatný
do konce února daného kalendářního roku.

Družinové masopustní rejdění

›› V pátek 22. února při letošním družinovém masopustním rejdění se
nás mnoho nesešlo. V naší škole si totiž zrovna zařádila chřipka. Užili
jsme si to ale i tak.
Foto: Archiv ZŠ T.G. Masaryka Komárov
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Přespávání ve družině z 25. na 26. ledna proběhlo v zajetí vesmíru

V

úvodu nás přivítali zástupci různých planet – Mimoňů, Dragonů a Sauruse. Noční oblohu ozářily i zlatá a stříbrná hvězda v podání našich dlouholetých spolupracovnic Atiny Berkové a Lenky Nesnídalové. Když jsme si splnili úkoly na vesmírné cestě po škole, navštívil nás kosmonaut, který
ve svém hvězdoletu právě prolétal kolem našich planet. Překvapivě nápadně se podobal našemu panu školníkovi Toníkovi Šmídovi a byla s ním při
soutěžích velká legrace. Čekala nás také stezka odvahy. Zdá se, že jsme rok od roku odvážnější. Na listinu u marťana se podepsali všichni, kdo vstoupili
na tuto tajuplnou stezku. Pak už jen zalézt si do spacáku a hvězdy „zdejte se mi“.
M. Kopečná, foto: Archiv ZŠ T.G. Masaryka Komárov

Čtvrťáci kreslili historii

Diakonie Broumov,
sociální družstvo

 Více na www: diakoniebroumov.cz, www.facebook.com/broumovdiakonie

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek











Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy, časopisy
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :

ve dnech: středa 10. dubna a čtvrtek 11. dubna 2019
čas: vždy od 14:00 do 16:00
místo: v průjezdu komárovské radnice

Hornické slavnosti
opět v Komárově?
J
„Žáci IV.A a české dějiny“.

Foto: Archiv ZŠ T.G. Masaryka Komárov

Zubní pohotovost od 8:00 do 11:00
›› 6. - 7. 4. MUDr. Jan Joukl, Králův Dvůr, Průmyslová 614, tel.: 728 349 403
›› 13. - 14. 4. MUDr. Václav Krůta, Beroun, Havlíčkova 113, tel.: 311 625 901
›› 19. - 20. 4. MUDr. Anna Kovaříková, Beroun, Medicentrum, tel.: 311 746 418
›› 21. - 22. 4. MUDr. Leonid Mynko, Beroun, Plzeňská 32/22, tel.: 311 513 313
›› 27. - 28. 4. MUDr. Zdeněk Karel, Beroun, Medicentrum, tel.: 311 746 414
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ako ve většině oblastí s hornickou tradicí, také v Komárově
byly v minulých stoletích hornické
slavnosti součástí místního koloritu.
Konaly se většinou ve svátečních
dnech hornických patronů, sv. Vojtěcha, sv. Prokopa nebo sv. Barbory.
O průběhu slavností, kdy většina zúčastněných s hrdostí oblékala svoje
uniformy, se můžete dočíst právě
v nově vydané knize.
Spolek přátel Komárova by rád již
tyto zapomenuté hornické zvyklosti
připomněl. Kromě slavností jako ta-

kových by to byla i připomínka řemesel a průmyslu, kterým se živili místní
občané ve více než sedmisetpadesátileté historii našeho městyse.
V rámci akcí našich muzejních
nocí bychom chtěli podobné slavnosti s průvodem letos uspořádat.
Na přípravách se již pracuje a věříme, že v dalších vydáních Komárováku vás budeme moci seznámit
s bližším programem. Pokud se vše
podaří, hornické slavnosti by se konaly 24. srpna tohoto roku.
Za spolek OH

www.ikomarov.cz

KNIHOVNA

INFORMUJE
Z nových knih

V poslední době jsem zaznamenala
zvýšený zájem o knihy zrcadlící 2.
světovou válku. Potěšující je, že se
o tuto tématiku zajímají stále mladší ročníky. Válečné romány se četly
vždycky, ale mladí se zajímají především o lidské osudy těch, kteří prošli
koncentračními tábory a zažili hrůzy
války. V této nabídce se seznamte
alespoň s několika novými knihami
s touto tématikou.
›› Mazzeo Tilar: Ireniny děti
Irena Sedlerowá bývá srovnávána
s Oskarem Schindlerem, protože zachránila před jistou smrtí dva a půl
tisíce dětí z varšavského ghetta. Irena
neměla žádné výjimečné postavení
ani majetek. Dalo by se říci, že to
byla obyčejná sociální pracovnice.
Měla ale zvláštní dar – uměla svým
vzorem, odvahou a přesvědčením
strhnout ostatní a spolu s nimi pak
dokázat neuvěřitelné věci.
›› Venezia Shlomo: V pekle plynových komor
Autentické svědectví někdejšího
člena židovského sonderkommanda
v Osvětimi – jednoho z mála těch,
kteří osvětimské peklo přežili, a jediného, kdo podal ucelenou pravdivou
výpověď o smrtící mašinérii, které
musel sloužit. Venezia Shlomo se
odvážil otevřeně popsat i ty nejděsivější stránky své „práce“ a vynesl
na světlo šokující podrobnosti, jež
odhalují spáchaný zločin v celé jeho
obludnosti.
›› Werberová Millie a Kellerová
Eve: Dva prstýnky
Autobiografický příběh Millie Werberové, která před svými příbuznými
celý život tajila, co prožila za druhé
světové války, jaké prodělala utrpení
i jak v těch nejtemnějších dnech našla
svou lásku. V roce 1942, když už žila
v ghettu, se jako šestnáctiletá dívka
vdala za svou velkou lásku Henieka.
Jistou dobu se jim dařilo vyhýbat
transportům do Osvětimi, i když hladový život v ghettu a nucené práce
ve strojírenské továrně byly vyčerpávající. Nakonec došlo k drastickým
událostem – židovskému spiknutí,
kterého se účastnil i Heniek a další
členové dívčiny rodiny. Kdosi však
spiklence prozradil a všechny čekal
koncentrační tábor Osvětim.
›› Glaser Paul: Tanec s nepřítelem
Paul Glaser objeví během návštěvy
Osvětimi mezi vystavenými exponáty
kufr z Nizozemska se svým jménem.
Rozhodne se, že začne pátrat po vá-

www.ikomarov.cz



lečné minulosti své rodiny. Postupně
odhaluje neuvěřitelný příběh sestry
svého otce, tety Roosje. Najde její
deník, mnoho fotografií, filmy, dopisy
a písně. Roosje byla úspěšná učitelka
tance. Když vypukla válka, začal její
manžel sympatizovat s nacisty a svou
židovskou ženu udal. Roosje byla
zatčena a poté vězněna v několika
koncentračních táborech. Je to příběh
silné, citlivé a nebojácné ženy, která si
přes všechna protivenství zachovala
životní optimismus. Nezlomily ji ani
děsivé zkušenosti z koncentračních
táborů. Ve svém deníku, ze kterého
v této knize vychází, Roosje napsala:
„Abych uchovala vzpomínky na ztracenou minulost, píšu o svém životě
knihu. Potřebuji minulost, abych
mohla žít budoucnost.“
›› Crippa Luca: Fotograf z Osvětimi. Svědectví o zrůdnosti režimu
Historická biografie na pomezí biografického románu vypráví osudy
Wilhelma Brasse, který byl v létě
1940 internován v Osvětimi. Tam se
mu podařilo přežívat díky tomu, že
byl šikovný fotograf, a proto nacistickou mašinérii, libující si v přesné
evidenci a dokumentaci, fotografoval
vězně, ale i popravy a lékařské pokusy na lidech.
›› Alexander V. S.: Ochutnávačka
Rodiče pošlou Magdu k příbuzným
do Bavorska, aby jí uchránili před
bombardováním Berlína. Od dívek
jejího věku se očekává poslušnost
a loajalita vůči třetí říši. Magda se dokonce stane ochutnávačkou jídla určeného pro samotného vůdce. Ve víru
nebezpečných událostí se snaží nalézt
svobodu i důstojnost a v neposlední
řadě naplnit svou touhu po lásce, bezpečí a pomstě.
Nadpoloviční většinu čtenářů knihovny tvoří ženy. Proto do knihovního
fondu přibyla celá řada románů pro
ženy. Zde je malá ochutnávka.
›› Cartland Barbara: Mizera
Hrabě z Rothingamu je mizera. Alespoň je o tom přesvědčena celá Anglie.
Ve skutečnosti však hrabě není krutý
člověk. A když jednoho dne narazí
na dívku v nesnázích, rozhodne se jí
pomoci.
Další nové knihy od B. Cartland:
Bohatá nevěsta, Domov lásky, Falešná nevěsta, Láska v ohrožení, Láska
z Orientu, Nečekané dědictví.
›› Černá Jaroslava: Jeden život
nestačí
Pavla vyrůstá se dvěma staršími sestrami v pekle příkazů a rozkazů. O co

přísnější je vojenská výchova, o to
dravější je její touha rodičovskému
drilu uniknout. Když se jí to konečně podaří, odnáší si s sebou nenávist
a odhodlání pomstít se. Bloudí světem i svým životem a zjišťuje, že
ubližuje především sama sobě. Cesta
k usmíření přitom leží v daleké minulosti (psychologický román).
›› Poncarová Jana: Podbrdské ženy
Velmi syrový příběh mapuje život
jedné rodiny na podbrdském venkově v průběhu celého 20. století.
Příběh o tom, jak mateřská (ne)láska
ovlivní život celých generací. Emilie
zažije bolesti války i nástup komunismu – ale možná ještě horší jsou pro
ni samota a odcizení, které pociťuje
v manželském životě. Také její dcera Jana se cítí zavržená, rodičovské
lásky si zažila málo a sama ji neumí
předat dál. Dokáže poslední z podbrdských žen Johanka zlomit rodinnou kletbu a zbavit se tíže samoty?
(společenský román, rodová sága).
›› Schmidtová Šárka:
Žabák z Bali
Šestnáct povídek s nádechem erotiky a často s překvapivým koncem.
U některého se budete smát, u jiného
si lámat hlavu nad tím, jak to vlastně
dopadlo a dokonce se může stát, že si
povzdechnete: „Kdybych něco takového zažila i já!“ (humorné příběhy).

Nové historické romány:
›› Whitton Hana: Ve stínu knížecího stolce
Děj historického románu, zasazeného do 12. a 13. století, líčí osudy
pozoruhodného a neprávem opomíjeného rodu Děpolticů. S napětím
budete sledovat střet dvou významných větví přemyslovské dynastie
a boj o moc, vládu a také o lásku.
›› Ciprová Oldřiška: S cejchem
ďábla
Mladá Kateřina z Lažan je obdařena nadpozemskou krásou. Pochází
z urozeného rodu a její věno je větší, něž by si každý ženich mohl přát.
Snad i proto je stárnoucí Jan z Bechyně překvapen, jak rychle jeho
žádosti o ruku vyhověla (historický
román o Kateřině z Komárova).
Ciprová Oldřiška: Kněžna Ida – Past
na českého knížete Spytihněva, Guta
Habsburská – Slabý král, mladá královna a mocný Záviš.

Detektivní romány:
›› Läckberg Camila: Čarodějnice
Desátá kniha série Erika Falcová
a Patrik Hedström. Když se ztratí
malá Linnea, vyplují na povrch tragické vzpomínky. Erika a Patrik se
pouští do vyšetřování. Začíná hon
na čarodějnice, který přinese strašlivé následky.
Další knihy této severské autorky –
Mořská panna, Vlastní spravedlnost.

Naučná literatura:
›› Hrbek Antonín: Jak nám mohou pomoci drahé kameny
Cílem knihy je ukázat, jak mohou
drahé kameny skutečně pomoci,
jaké jsou jejich silné a slabé stránky
a na co je třeba dávat pozor. Po historizující části je popsána souvislost
astrologických znamení a drahých
kamenů. Následuje atlas drahých kamenů s jejich charakteristikami.
›› Hrušková M. A Turek J.: Příběhy památných stromů Čech a Moravy
Dvacet pět příběhů nejznámějších
památných stromů doplněných přehlednou kreslenou mapou. Kniha je
i průvodcem českou krajinou a jejími
přírodními zajímavostmi.

Pro děti:
›› Astley Neville: Od pohádky
k pohádce
Prasátko Peppa má pro vás novou
knížku plnou zábavných příhod a zážitků. Čeká na vás i celá rodinka Prasátkových. (od 4 let)
›› Pospíšilová Zuzana: Velká kniha předškoláka
Tato kniha pomůže předškolákovi
rozvíjet logické myšlení, představivost, soustředění, jemnou motoriku
a paměť tak, aby nástup do školy byl
pro ně snadný a zábavný.

Březen - měsíc čtenářů
Nové čtenáře z řad těch nejmenších nám do knihovny přivedlo besedování s dětmi mateřské školky.
Četli jsme si pohádky, básničky i velikonoční koledy. Děti často přednášely se mnou. Dostaly velikonoční
omalovánky i sladkost. Dětem se
v knihovně moc líbilo a druhý den
některé z nich přišly na návštěvu
s maminkou a z knihovny si odnášely
kupičku knih.
Další beseda proběhla s žáky
osmých tříd na téma TÍHA DOSPÍVÁNÍ – OKAMŽIK, CO MĚNÍ
ŽIVOT. Aby se děti dovedly lépe
vyrovnat s dospíváním, smutky,
překážkami, nemocí, postižením či
šikanou, seznámily se s několika knihami, které tato témata řeší.
Prvňáčci krásně malovali svátky
jara. Jejich výtvarná díla si můžete
prohlédnout na nástěnce před knihovnou. Proběhla též seznamovací beseda,
na které byla dětem nabídnuta registrace do knihovny na rok zdarma.
J. Prokopová

VÝPŮJČNÍ DOBA
Pondělí
Středa
Pátek

12:00 – 17:30
8:30 – 11:00
12:00 – 16:30
12:00 – 16:00
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Kdo byl kdo, aneb výročí známých osobností
I
v našem okolí je mnoho lidí,
které můžeme bez nadsázky nazvat vzácnými, vynikajícími, úcty
hodnými, ve svém životě populárními a přesto skromnými, poctivými a s otevřeným srdcem. Mezi
ně bezesporu patřil Mgr. Josef
Svejkovský. Trumpetista, hudební
skladatel, badatel, pedagog a emeritní ředitel Základní umělecké
školy Josefa Slavíka Hořovice.
V závěru listopadu 2018 by býval
oslavil významné životní jubileum
a 24. května letošního roku s úctou
vzpomeneme jeho desetileté výročí úmrtí.

Tento přední český sólo trumpetista a vynikající komorní hráč
se narodil 26. listopadu 1938,
do neobvykle hudební rodiny,
v Těních u Strašic. Bratr František
(1928–1999) jej brzy začal vyučovat hře na housle a později bratr
Václav (1931–2014) zase na trubku. Tento nástroj studoval i u ředitele Základní školy ve Strašicích,
pana Svatopluka Muzikáře, hlavně
pro potřeby školního orchestru.
Své hudební začátky také spojil
s chrámovou hudbou v kostele sv.
Vavřince ve Strašicích. Dalším
nástrojem, na který se učil hrát,
bylo violoncello. V této době již
docházel do Odborného učiliště
v Komárově, kde se vyučil univerzálním nástrojařem. Zvítězila však
láska k hudbě a trubce.
Po absolvování konzervatoře a Akademie múzických umění
ve třídě profesora Václava Paříka
působil v orchestru Divadla Jiřího Wolkera, hrál v Záhřebské
filharmonii (r. 1967). V letech
1964–1978 nahrával s Filmovým
symfonickým orchestrem hudbu
k nejrůznějším filmům a televizním
pořadům. Soudobé skladby natáčel
i v Československém rozhlase.
Je zakladatelem Pražského
žesťového kvinteta, prvního
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hudebního tělesa tohoto složení
v Československu. Od roku svého
vzniku v roce 1968 bylo pak zařazováno do programů renomovaných festivalů doma i v zahraničí
- Pražské jaro, Festival de Paris
i Festival George Enescu. Charakter souboru inspiroval řadu skladatelů k věnování svých děl. Hrály
se tak skladby Petra Ebena, Jana
Tausigera, Milana Slimáčka, Pavla
Blatného, aj. Na autorském večeru Zdeňka Lukáše, v roce 2004,
ukončilo toto těleso svoji pravidelnou činnost.
Dalším počinem p. J. Svejkovského bylo založení unikátního Souboru pražských trubačů v roce
1976. Ansámbl složený z hráče
na tympány a osmičlenné žesťové
sestavy, z hráčů České filharmonie,
Pražských symfoniků, Orchestru
Národního divadla a Fanfárového souboru Hradní stráže Praha,
měl rovněž bohatou koncertní činnost. K nejvýznamnějším patří „Te
Deum“ Petra Ebena hrané ve svatovítské katedrále při volbě prezidenta
republiky v roce 1989. Z roku 1991
pochází novodobá premiéra Dvořákovy skladby „Fanfáry ku slavnostnímu zahájení Zemské výstavy
v Praze roku 1891“, či premiéra
skladby Jindřicha Felda „Partita canonica“.
Jako sólo trumpetista koncertoval s Českou filharmonií, orchestrem FOK, s Pražským komorním
orchestrem bez dirigenta nebo
s Pražskými madrigalisty v bývalé
NDR, v NSR, Polsku, Maďarsku,
Jugoslávii, Rakousku, Belgii, Itálii,
Španělsku, Francii, Holandsku, Iránu, Anglii i USA.
Nezastupitelná byla role p. J.
Svejkovského pedagoga. V letech
1971–1988 působil jako profesor
hlavního oboru na Pražské konzervatoři. V roce 1972 také krátko-

době v Moskvě, na Státním pedagogickém institutu Gněsinových.
Mezi jeho nejlepší žáky patří Zdeněk Šedivý, Jiří Šedivý, František
Bílek, Jan Fišer, Arnold Kinkal,
Milan Bašta, František Svejkovský
(první trubač hudby Hradní stráže), Jan Verner, či Josef Zámečník.
V devadesátých letech často vedl
mistrovské kurzy v Německu, intenzivně se věnoval hře na různé
vývojové a speciální typy trubek.
Rád pořádal na toto téma autorské
večery i výchovné koncerty pro
žáky škol. Nesly názvy „Psaníčko skladatele“, „Přátelům trubky“
a další. Svoji pedagogickou činnost
završil v letech 1993–2000, kdy se
stal ředitelem Základní umělecké
školy Josefa Slavíka v Hořovicích.
Ukončil ji uspořádáním oslav 50.
výročí založení této školy.
Ač byl úspěšným a světově
uznávaným hudebníkem, po celý
svůj život se aktivně zapojoval
do hudebního dění na Podbrdsku. Posluchači mohli slyšet jeho
trubku v různých tanečních a dechových regionálních souborech.
Často i v orchestru Osvětové besedy Zaječov, který řídil jeho bratr

›› Z publikace „Pastýřské vytrubování na Podbrdsku“ vydal Etnologický ústav AV ČR - Praha 2007. foto L. Tyllner, M. Loudil

František Svejkovský. Spoluorganizoval a vedl provedení Rybovy
České mše vánoční v Komárově
a Zaječově. V roce 1985 založil
Podbrdskou dechovku, poloprofesionální sdružení muzikantů se
vztahem k Podbrdskému kraji.
Je autorem množství i dnes hojně hraných fanfár a znělek českých
měst. Rokycan, Strašic, Příbrami,
Hořovic, Mělníku, Domažlic, Berouna a také samostatných částí
našeho hlavního města, Prahy 13
a Prahy 1. Po téměř dvaceti letech
bádání, sbírání a příprav, mu v roce
2007 Etnologický ústav Akademie
věd ČR vydal publikaci s nahrávkami na CD „Pastýřské vytrubování na Podbrdsku“.
Hráčské umění p. Josefa Svejkovského si díky různým hudebním
nosičům, gramodeskám, CD, můžeme připomínat i dnes. Patří k nim
bezesporu skvělé Bohemian Christmas songs, Concertos for Trumpet, Trumpet and Organ, unikátní
hudební obraz „Hudba na Svaté
Hoře“. Nahrávky „Trumpet of Freedom“ a „Music from the Towers
of Prague“, získaly ocenění „Zlatá
deska“. Nesmrtelnost mu však zajistila nahrávka melodie Jaroslava
Celby k devětatřicetidílnému Večerníčku „Pohádky z mechu a kapradí“. Od premiéry prvního dílu tohoto cyklu, „Kterak se řídily hodiny
s jednou ručičkou“, uplynulo v říjnu
2018 neuvěřitelných padesát let.
Až se budete v televizi dívat společně se svými dětmi, vnoučaty, či
pravnoučaty, na příhody Křemílka
a Vochomůrky a uslyšíte v doprovodné hudbě hlas trubky, vzpomeňte si prosím i na vzácného člověka
pana Josefa Svejkovského. Čest
jeho památce!
Květuše Ernestová
Libuše Hošková
Foto: Archiv ZUŠ J. Slavíka
Hořovice
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V přírodě zpívají ptáčci zejména na jaře,
ale „Hořovičtí pěvci“ ladí své hlásky po celý rok

Ž

áci Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice
z klavírní a pěvecké třídy Květuše Ernestové naplňují toto motto
na sto procent.
Pěvecká vystoupení při různých příležitostech a malých
oslavách, akademiích, besídkách,

V

na program bohatších koncertech,
soutěžích, účast na celonárodních
a mezinárodních projektech, vždy
vyžadují kromě nadání i píli, pravidelné cvičení, disciplinu, ale
také otevřené srdíčko a cit. Nezastupitelná je ovšem role motivace
a důsledného vedení. Odměnou je

potom úspěch, medaile, diplom
za pěkné umístění a všeobecná radost z dobře vykonané práce.
I vzhledem k tomu, že mnozí
z těchto pilných lidiček mají své
kořeny v Komárově, přejeme hodně úspěchů a další následovníky.
L. Hošková

Hořovičtí pěvci opět úspěšní

ýjimečným se stalo vystoupení Martina Jiráka a Eriky
Řechtáčkové na slavnostním vyhlášení soutěže obcí Středočeského
kraje „MY TŘÍDÍME NEJLÉPE“
v Lounge Baru Mánes v Praze
v úterý 18. prosince 2018.
Úspěchem byla i účast (po osmé)
v prestižní umělecké soutěži s mezinárodní účastí „ALLEGRO 2019“
v sále Emy Destinnové v barokním Kaiserštejnském paláci v Praze
na Malé Straně. Ve svých kategoriích
zvítězili Tobias Rosenbaum, Martin
Jirák a komorní duo Martin Jirák
a Filip Strejc, 2. místo získala Ema
Procházková. Diplomy za úspěšnou
účast v soutěži obdrželi Markéta Žílová, Pavlína Vokáčová, Erika Řechtáčková, Filip Strejc a Filip Rataj.
V pátek 8. února se v divadelním
sále Domu dětí a mládeže v Mělníku konalo krajské kolo soutěže dětí
a mládeže v sólovém zpěvu „KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK 2019“.
Ve své kategorii A2 (zpěv sólo,

klasika, šest až jedenáct let) zde již
po čtvrté zvítězil Martin Jirák a bude
reprezentovat Středočeský kraj
na XXIV. ročníku této soutěže. Diplom za výkon si odvezly též Markéta Žílová a Pavlína Vokáčová.
Tradičně byli hořovičtí pěvci
úspěšní 4. a 5. března v regionální
soutěži „KRÁLODVORSKÁ KORUNA 2019“. Ve velkém sále ZUŠ
Schola musica Stella Maris v Králově Dvoře. Získali celkem jedenáct prvních, tři druhé a jednu třetí
cenu. Nejúspěšnějšími sběrateli
ocenění ve svých kategoriích byli
Martin Jindrák (čtyři první), Tobias
Rosenbaum (tři první) a Filip Strejc
(tři první, z toho dvě s oceněním
za mimořádný výkon).
V regionální přehlídce Plzeňského kraje „LIDOVÁ PÍSEŇ ROKYCANY 2019“, která se konala
9. března v ZUŠ Rokycany, uspěl
a na koncertu vítězů zazpíval Tobias
Rosenbaum. Diplomy za účast si odvezli Ema Daňková, Markéta Žílová,

Erika Řechtáčková, Matěj Martínek,
Filip Rataj a Filip Strejc.
Poprvé se hořovičtí pěvci zúčastnili mezinárodní soutěže talentů v oblasti kultury, sportu a umění „THE INTERNATIONAL COMPETITION
TALENT AWARDS“, soutěže ojedinělého formátu na území České republiky pro účastníky z celého světa.
V kategorii FREE STYLE - jevištní
kreace, junioři - amatéři, získal Martin Jirák 2. cenu a stejného ocenění
dosáhl i Filip Strejc v kategorii FREE
STYLE - jevištní kreace, senioři amatéři. Oba vystoupí na slavnostním
„GALAVEČERU“ soutěže 13. dubna
v Praze, kde předvedou písně z kultovního anglického muzikálu Joseph
and the Amazing Technicolor Dreamcoat z pera Tima Rice a Andrew
LLoyd Webbera, včetně hitu Close
Every Door, jenž tolik proslavil Donny Osmond. Blahopřejeme všem!
Květuše Ernestová
Foto: Archiv ZUŠ J. Slavíka
Hořovice

Župní přebor v plavání

V

sobotu 26. ledna se konal
v hořovickém bazénu tradiční plavecký přebor Jungmannovy
župy. Stejně jako v předchozích
letech se o organizaci postarala Tělocvičná jednota Sokol Komárov.
Do bazénu se ponořilo 149 závodníků z deseti tělocvičných jednot.
Největší skupina sokolů přijela

z Příbrami, následoval Komárov,
Černošice a další účastníci byli
ze Sokola Dobříš, Králův Dvůr,
Jince, Lety, Libčice nad Vltavou,
Hořovice, Mníšek pod Brdy.
Z komárovské jednoty se závodu zúčastnilo 29 plavců a získali celkem 10 medailí. Zlaté získaly Aneta Hošková (ml. žákyně

II) a Olga Kleknerová (seniorky).
Stříbrnou medaili vybojoval Jan
Šlapák (ml. žáci II), Nela Ungrová (st. žákyně III), Anna Kašparová (st. žákyně IV) a Josef Drnec
(senioři). Na bronzové příčky
dosáhli Lucie Hůrková (předškolní děti), Julie Kramáriková
(ml. žákyně II), Jakub Šlapák (st.
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žáci IV) a Natálie Kramáriková
(dorost). Poděkování patří organizátorům ze Sokola Komárov
za přípravu přeboru. Zúčastněným
závodníkům budeme držet palce
do dalších přeborů ve sportovní
gymnastice, atletice a šplhu, které
budou v květnu v Příbrami.
-jt-, foto: Archiv Sokol Komárov
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Valná hromada jednoty Sokol Komárov
V

úterý 19. února 2019 se
v krásně opravené komárovské sokolovně konala volební valná hromada jednoty, na které byl
zvolen hlavní výbor v čele se starostou br. Bohuslavem Ernestem.
Na shromáždění zazněla spousta
zajímavých informací, se kterými
vás nyní seznámím.
Tělocvičná jednota Sokol Komárov má v současné době 403
členů (187 dospělých a 216 nezletilých). V úvodním projevu
br. starosta připomněl, že před
95 lety byla slavnostně otevřena
komárovská sokolovna a před 40
lety přistavěna nová tělocvična.
Před 100 lety byl také v jednotě
založen loutkářský odbor – tedy
komárovské Sokolské loutkové divadlo. V uplynulém roce se Sokol
Komárov prezentoval na veřejnosti hlavně uspořádáním sletu župy
Jungmannovy včetně doprovodné
výstavy v místním muzeu.
Odbor všestrannosti vyvíjel
činnost v těchto oddílech: rodiče
a děti do tří let, rodiče a děti nad
tři roky, předškolní děti, dětský
aerobik, mladší žactvo, sportovní
gymnastika žákyň I a II, žáci a dorost, fit jóga a funkční trénink, ženy
- kondiční cvičení, muži, sálová
kopaná, nohejbal a oddíl florbalu.
Celý rok 2018 probíhal v duchu
XVI. všesokolského sletu a oslav
stého výročí republiky. V naší jednotě se nacvičovalo osm sletových
skladeb. Na župním sletu v Komárově v sobotu 9. června vystoupilo celkem 137 členů naší jednoty.
Někteří vystoupili ještě na oblastním sletu v Písku, v Dobříši při
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oslavách 150 let místního Sokola
a na krajském sletu ve Voticích.
Do Prahy odjelo 123 cvičících (78
dětí a 45 dospělých) v doprovodu
šesti necvičících cvičitelů.
V sobotu 27. ledna se konal
plavecký přebor Jungmannovy
župy v hořovickém bazénu, který
opět organizovala naše jednota.
Závodu
se
zúčastnilo
13 jednot s celkovým počtem
179 závodníků.
Z komárovské
jednoty vyrazilo
33 borců a získali celkem 11
medailí. V sobotu 19. května
se v Příbrami konal každoroční
přebor župy ve sportovní všestrannosti (sportovní gymnastika, šplh,
atletika). Naše žactvo získalo celkem devět medailí.
V sobotu 21. dubna se konal
tradiční župní přebor Zálesáckého závodu zdatnosti (ZZZ) opět
v okolí vrchu Písek u obce Jince.
Tentokrát ze Sokola Komárov dorazilo 24 účastníků, z toho sedmnáct závodníků, kteří získali 11
medailí. Tři naše žákovské hlídky
postoupily z župního přeboru ZZZ
do přeboru České obce sokolské,
který se konal o víkendu 18.-20.
května v Doubí u Třeboně.
Dne 17. února se oddíl aerobiku zúčastnil soutěže – MASTER
- CLASS 2018 v milínské tělocvičně, kterou pořádal Sport klub
Milín. S pódiovou skladbou Cas-

cada na stepech získalo naše družstvo třetí místo. Tento tým ještě
vystoupil 24. března na přehlídce
pódiových skladeb v Praze, v hale
Sokola Královské Vinohrady.
Tradiční tělocvičná akademie
se uskutečnila v pátek 20. dubna.
Hlavní náplní byla ukázka sletových skladeb.
Před zraky 180
diváků se předvedlo 155 cvičenců.
I ve sletovém roce uspořádal 7. dubna
oddíl aerobiku
již 15. ročník
„O princeznu/
prince junior aerobiku“. V celkem deseti kategoriích soutěžilo
89 závodníků ze sokolských jednot
a z Domečku Osek. Komárovští
vybojovali 16 medailí.
V rámci oslav 100. výročí vzniku Československa vystoupily
naše aerobičky 29. září na Podzimním farmářském trhu, který se konal na komárovském náměstí.
V pondělí 8. října uspořádala
jednota již popáté vzpomínkovou
akci k Památnému dni sokolstva.
Přes 160 pochodníků se vydalo
s lampiony od sokolovny kolem
Červeného rybníka a rybníka Dráteník k pomníku Miroslava Tyrše,
aby zapálením svíček připomněli
sílu sokolské myšlenky.
Vánoční turnaj v sálové kopané
se odehrál 26. prosince za účasti
12 mladších mužů a 27. prosince
za účasti 18 starších mužů.

V roce 2018 je již 14 let v činnosti florbalový oddíl, který působí ve třech kategoriích. Sportovní
přípravka je určená pro děti od 4
do 8 let. Pro děti jsou během roku
připravovány v rámci oddílu různé soutěže. Natáčejí videa z domácího tréninku, tipují výsledky
v rámci zápasů extraligové soutěže
nebo odehraného mistrovství světa. Oddíl mladších a starších žáků
se účastní turnajů převážně přátelského charakteru. Spolupracuje
s týmem Žraloci Příbram, který
hraje organizovanou soutěž ČFbU.
Ve vánočním čase odehráli přátelský turnaj, který byl pro některé
z členů vůbec prvním utkáním
v životě. Jako již několik let působí muži v rámci celoroční činnosti
v amatérské lize malého florbalu
v Plzeňském kraji. Pro finanční
náročnost a nevyhovující podmínky bohužel nemůže působit v soutěží ČFbU. V loňské sezóně měli
nakročeno k postupu, ale bohužel
po 25 výhrách v play off neuspěli
hned v prvním kole porážkou 3:2.
Nedávno byla ukončena soutěž
a po základní části jsou se 49 body
na prvním místě z celkového počtu
33 týmů. Nastříleli 107 gólů a 37
obdrželi. Ale nejvíce těší statistika
fair play, protože z 20 utkání mají
pouze jednu trestnou minutu.
V roce 2018 pořádal Sokol Komárov již 44. ročník letního stanového tábora. V termínu od 14.
do 28. července se na táborové základně ve Lhotě pod Radčem sešlo
55 dětí, aby si mj. užily celotáborovou hru na téma Hollywood. Za táborníky také zavítali komárovští
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hasiči s ukázkou zásahu a možností prohlédnout si jejich techniku.
K táboru neodmyslitelně patří také
jeho údržba, jarní přípravné a pak
zazimovací práce. Nejrozsáhlejší
akcí při přípravách tábořiště byla
v uplynulém roce stavba nových
kamen v kuchyni, která zabrala
velkou část času při jarních brigádách. Následně brigádníci vyrobili
plechovou nástavbu, která slouží
jako pec a byla hojně využívána
pro přípravu pokrmů všemi běhy.
V září se uskutečnila úspěšná akce
Vzpomínání ve Lhotě pod Radčem
jako vzpomínka na spoluzakladatele tábora, br. Jaroslava Kocourka,
který nás loni opustil.
Z aktivní činnosti družstev volejbalu vybíráme: Družstvo „A“
žen v mistrovské soutěži 20172018 skončilo ve finálové skupině
krajského přeboru (KP) I. třídy
z 12 družstev na 2. místě. Družstvo
„B“ žen hrálo KP II. třídy a skončilo ze 7 družstev na 3. místě.
Družstvo juniorek v KP skončilo
z 6 družstev na 2. místě. Družstvo
mladších žákyň v KP skončilo z 21
družstev na 8. místě. Družstvo kadetů skončilo v KP z 8 družstev
na 7. místě. Družstvo mužů od sezóny 2015-2016 pro malý počet
hráčů soutěž nehraje.
Po podzimní části mistrovské soutěže 2018-2019 skončilo
družstvo žen „A“ v KP I. třídy z 5
družstev na 2. místě a v roce 2019
hraje finálovou skupinu, do které
postoupila první 3 družstva z každé základní skupiny. Z šesti kol
jsou odehrána 2 kola a družstvo
„A“ je na 5. místě. Družstvo „B“
žen je v KP II. tř. po podzimní části
ze 6 družstev na 4. místě. Družstvo
juniorek se do mistrovské soutěže
nepřihlásilo, některé hráčky hostují v Hořovicích, jedna přestoupila
do Kralup, jedna do Kladna, některé startují v družstvech žen, některé se dosud nezapojily. Kadeti jsou
v KP z 9 družstev zatím na 7. místě. Z deseti kol odehráno 8. Družstvo starších žákyň se v KP, kde
startuje 27 družstev, probojovalo
do 1. výkonnostní skupiny, kde je
při nestejném počtu odehraných
utkání zatím na 9. místě. Současně toto družstvo startuje v Českém
poháru žákyň, kde se po čtyřech
odehraných turnajích pohybuje
uprostřed pole 65 účastníků.
Další činností oddílu volejbalu je pořádání turnajů v Komárově. 21. dubna – Župní přebor žen
Sokolské župy Jungmannovy: 5
družstev, 3. místo Komárov A, 4.
místo Komárov B; 19. května –
turnaj žákyň: 6 družstev, 1. místo
Komárov A, 5. místo Komárov B;
11. srpna – 28. ročník venkovní-
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ho turnaje mužů a žen „Komárov
2018“: 6 družstev mužů, 6. místo Komárov, současně přeborník
župy, 9 družstev žen, 3. místo
Komárov A, 8. místo Komárov B;
29. prosince – Silvestrovský turnaj
komárovských hráčů a hráček: 9
žákyň, 2 kadeti, 9 mužů, 11 žen, 5
nehrajících.
Od 1. do 6. ledna 2018 volejbalisté uspořádali lyžařský výcvik
žen a mužů v Železné Rudě, kterého se zúčastnilo 36 osob. Od 18.
do 25. srpna se uskutečnil letní
výcvikový tábor družstva žákyň
a kadetů v Sušici za účasti 22 osob.
Od 27. do 30. září proběhl výcvikový tábor žen pro KP1 v Sušici
za účasti 9 žen, 2 juniorek a 3 trenérů. Od začátku příštího školního

V květnu uspořádali tradiční
Pešíkův pochod, loni to byl již 44.
ročník, kterého se zúčastnilo 635
lidí včetně pana V. Pešíka z Jablonce
nad Nisou. Na Jivině čekala tentokrát na účastníky soutěž „SAFARI“.
V červenci po návratu z XVI.
všesokolského sletu v Praze podnikli turisté výpravu na „Bájný
Tetín“. V září pořádali zájezd
do Tábora. Za krásného letního
počasí pochodovali od Bechyňské
brány přes Klokoty, podél Lužnice
na Benešův mlýn, restauraci Harrachovka a novou rozhlednu Hýlačka, přes les pak do Sezimova Ústí
(Benešova vila) a zpět do Tábora.
Pravý podzim si užili u Berounky
10. listopadu při pochodu ze Skryjí do Zvíkovce. Pohodovou 15 km

no kvalitní zázemí. V loňském roce
byla realizována prakticky téměř
generální oprava střechy sokolovny, do které na několika místech zatékalo. Dále byla provedena plánovaná značně náročná oprava stropu
sokolovny včetně vymalování sálu,
gymnastického přísálí a vstupní
chodby. V návaznosti na to byla
dokončena modernizace osvětlení
v sokolovně zářivkami LED.
K sokolské činnosti patří i kulturní činnost. Sokolské šibřinky
se konaly 19. února, již několik
let opět maškarní. Na sále se sešly masky v rázu první republiky.
K tanci a poslechu hrála místní
kapela Spektrum. Na nedělní odpoledne 20. února byl pro děti
připraven „dětský maškarní bál“

roku se plánuje otevřít novou přípravku děvčat včetně minivolejbalu.
Ze zprávy o činnosti turistického oddílu zmiňme únorový lyžařský zájezd na Šumavu (Kvilda
+ Zadov), kterého se zúčastnilo
37 spokojených lyžařů. V březnu
po výroční schůzi oddílu navazovalo vyprávění (i pro veřejnost)
Ing. V. Sojky „Uzbekistánem
na kole“. Další beseda pro veřejnost, na které se podílel Sokol, bylo
zajímavé vyprávění Ing. P. Ježka
„Zaniklé brdské hájovny“. Zúčastnilo se 75 lidí, z toho 25 členů
turistiky. V dubnu se turisté vypravili na vrch Žďár, kde byla otevřena nová naučná stezka „Žďárské
studánky“. Všech deset pramenů
uváděných v popisu sice nenašli,
ale navštívili arboretum se sbírkou
živých dřevin. Na duben ještě připravili besedu se spisovatelem O.
Dvořákem, který představil svůj
historický román „Srdce v kleci“
o Janu Nerudovi.

trasu zakončili v hospodě „U šesti trampů“. V prosinci uspořádali
tradiční Mikulášský pochod. Šli
ze Strašic na Zámeček, pak k památné jedli a přes Brauchitschovu
vyhlídku zpět do muzea ve Strašicích. Z muzea pak přijeli autobusem do hospody na Jivině, kde se
sešlo 40 výletníků a při výborném
guláši si i zasoutěžili. Tentokrát hádali přísloví z piktogramů.
Vždy 26. prosince se koná „Vánoční běh Komárovem“. Loňského 35. ročníku se zúčastnilo 124
běžců a běžkyň. Tato akce spolu
s Pešíkovým pochodem přesáhla
hranice Komárova a propaguje Sokol i za hranicemi ČR. Letos byli
nejvzdálenějšími účastníky běhu
Peter Knoublauch a Isabelle Sorg
z Německa. Na úplný konec sezony dělají výšlap na Jindřichovu
skálu. Tentokrát se tam sešlo při
opékání vuřtů 37 turistů, tři psi, jeden osel a jedna koza.
Tato bohatá činnost by nemohla
probíhat, kdyby nebylo zabezpeče-

plný her a zábav. Program zajistily
komárovské cvičitelky, k tanečnímu vydovádění velmi pěkně hrál
DJ Beran. Vyvrcholením každého
dětského bálu bývá „stříhání“ výzdoby. Všechny zavěšené balónky
si děti mezi sebe rozebraly a vzaly
s sebou domů na památku.
Taneční kurz mládeže 2018
zahájil 15. září a na parketu přivítal taneční mistr společenských
a sportovních tanců pan František Mochán z Příbrami. Dvanáct
děvčat a jedenáct chlapců se v 12
lekcích seznámili s tanečními kroky polky, valčíku, mazurky, tanga,
waltzu, jivu, bluesu, ča-či, country
tanců apod. Současně s výukou
tanců byli kurzisté seznamováni
s pravidly společenského chování.
Tato bohatá činnost je zásluhou
mnoha cvičitelů, trenérů, činovníků a aktivních členů jednoty, jejichž jména jsem neuváděl. Těm
všem patří velký dík!
Zpracoval Tomáš Jelen
Foto: Archiv Sokol Komárov
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Šibřinky
N

a sobotních sokolských Šibřinkách 16. února 2019 byla
oproti předchozím rokům menší
účast, ale i tak se všichni civilisté
i masky - postavy z filmů a muzikálů - dobře bavili a pěkně si zatancovali. K tanci i poslechu hrála hudební skupina SPEKTRUM.
Tradičně došlo k vyhlášení nejlepších masek - tentokrát zvítězili
„zlí chlapci“ z Policejní akademie před Piráty z Karibiku. Mezi
účastníky byli např. řidič Karel
Pávek a závozník Otík Rákosník
(Vesničko má středisková), Franta Gondek (MOST!), Sněhurka
a další postavy.
Nedělní „Dětský bál“ patřil
především dětem - princeznám,
Červeným Karkulkám, Spidermanům a mnohým dalším maskám!
Klauni Cink a Břink připravili
hry a soutěže, do kterých zapojili nejen děti, ale i jejich rodiče
a prarodiče! O hudební doprovod
se postaral DJ Petr Beran. Tečkou
za akcemi bývá odstřihnutí výzdoby. A bylo tomu tak i letos!
-okFoto: Archiv Sokol Komárov
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Muzeum	
  umělecké	
  litiny	
  v	
  Komárově	
  
	
  zahájí	
  svůj	
  provoz	
  již	
  20.	
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  9:00	
  hodin.	
  
(KOMÁROVSKÉ	
  VELIKONOČNÍ	
  TRHY)	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Nabízíme	
  stálou	
  expozici	
  umělecké	
  litiny,	
  malou	
  výstavu	
  k 	
  historii	
  dolování,	
  
minerály	
  z	
  brdských	
  lokalit	
  a	
  nově	
  zajímavou	
  výstavu	
  fotografií,	
  dokumentů	
  a	
  
loutek	
  k	
  100.	
  výročí	
  založení	
  loutkového	
  divadla	
  při	
  T.	
  J.	
  Sokol	
  Komárov.	
  
V	
  den	
  otevření	
  20.	
  dubna	
  a	
  plánované	
  vernisáže	
  zmíněné	
  výstavy	
  bude	
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  11:00	
  hodin	
  uspořádán	
  komorní	
  křest	
  knihy	
  
„UDÁLOSTI	
  KOMÁROVSKÉ	
  před	
  a	
  po	
  vzniku	
  samostatné	
  republiky“	
  
vydané	
  městysem	
  Komárov	
  ke	
  stému	
  výročí	
  založení	
  československého	
  státu	
  	
  
roku	
  1918.	
  

Těšíme	
  se	
  na	
  Vaši	
  návštěvu.	
  

www.ikomarov.cz

Ohlédnutí hasičů za minulým rokem

L

etošní rok jsme zahájili valnou hromadou,
která se poprvé konala v nové požární
zbrojnici. Hodnotili jsme loňský rok ve všech
oblastech naší činnosti.
V současné době má náš sbor 93 členů
z toho 24 mladších 18 let. Členové sboru se
každoročně podílejí na akcích našeho městyse. V minulém roce to byli např. Oslavy 100
let založení republiky, divadelní festival Pešík,
hudební akce Hvězdy pod hvězdami, Vánoční
trhy nebo Velikonoční jarmark. A také na akcích pořádaných Domečkem Hořovice.
V minulém roce jsme také soutěžili. Soutěžní družstvo mužů se zúčastnilo okrskové soutěže v požárním sportu v Olešné a v září jsme
uspořádali již 20. ročník Memoriálu Josefa Kůtka a Josefa Pose v požárním útoku.
Velmi dobře byla hodnocena činnost mladých hasičů, kteří pod vedením Ilony Stejskalové, Marka Kratochvíla a Ondřeje Dobrého
dosahují velmi dobrých výsledků. Samozřejmostí je účast na okresním kole hry Plamen,
kde se mladší žáci umístili na druhém místě
a starší žáci na místě pátém. Pravidelně se také

zúčastňují soutěží v Záluží, Hýskově, Zaječově, Chaloupkách, Pešíkova pochodu nebo
např. Pochodu přes tři pekla. Již několik let
pořádáme letní dětský tábor. V současné době
tábor proběhne ve Smetanově Lhotě u Čimelic.
Účastní se ho s námi také mladí hasiči z Kařeza
a Kolovrat. Týdenní tábor je podřízen celotáborové hře vždy na jiné téma a je dětmi velice
oblíben. V minulém roce se celotáborové hry
účastnilo 43 dětí.
Hlavním úkolem minulého roku bylo vystěhování ze staré zbrojnice a uvést do provozu novou. Úkol to nebyl jednoduchý. Ve staré
zbrojnici jsme fungovali úctyhodných 45 let.
Na kvalitní zajištění požární ochrany byla ale
již nevyhovující. Na stěhování byly odpracovány stovky hodin pod vedením Jindry Pacáka a Davida Macourka. Občané Komárova se
mohli podívat do nové požární zbrojnice v Den
otevřených dveří 15. 6. 2018 a přesvědčit se, že
budova je připravená ke svému účelu.
V rámci valné hromady byla také podána
zpráva o činnosti Jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce, která má 24 členů.
pokračování na 12. straně

www.ikomarov.cz
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dokončení z 11. strany
V roce 2018 vyjížděla jednotka celkem k 85 událostem, z toho
28krát k požárům, 34krát k technickým pomocím, 14krát k dopravním nehodám, 5krát k železničním
nehodám a 4krát k planému poplachu. Jednotka je nově předurčena
na záchranu osob z havarovaných
automobilů při dopravních nehodách. Její výbavou je mimo jiné
i automatický externí defibrilátor.
Jednotka také funguje jako záloha
stanice HZS Hořovice. V květnu
získala od HZS kraje starší cisternu
CAS 32 T- 815. Členové jsou pravidelně proškolováni na daná témata
a postupně slouží v rámci výcviku
směny na stanici HZS Hořovice.
V minulém roce se naší jednotce podařilo v anketě Dobrovolní
hasiči roku 2018 obsadit 1. místo
v kategorii Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce v oblasti střed-sever Čech s celkovým
počtem 1070 zaslaných hlasů.
Finalisty nominovala devítičlenná
odborná porota složená ze zástupců profesionálních i dobrovolných
hasičů a zástupců partnerů ankety
a jsou oceňováni titulem Dobrovolní hasiči roku 2018 za profesionálně provedené zásahy v případě
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (JSDHO). Výsledné pořadí

finalistů vzešlo z veřejného hlasování.
Velmi kladně hodnotíme spolupráci s úřadem městyse, jak se
starým, tak i s novým vedením,
která se projevila podporou SDH,
vybaveností zásahové jednotky,
a hlavně výstavbou nové požární
zbrojnice.
Dalším z bodů valné hromady
bylo ocenění členů sboru a hostů.
Z hostů obdrželi ocenění:
Městys Komárov
- Záslužná medaile OSH
Antonín Merhaut
- Záslužná medaile OSH
Radim Šíma
- Za příkladnou práci OSH
Ing. Jaroslav Jonák
- Za příkladnou práci OSH
Tito jmenovaní, OÚ Újezd
a Ing. Petr Dobrý obdrželi pamětní
listy a příležitostnou medaili vydanou SHČMS u příležitosti 100.
výročí vzniku samostatného Československa. Závěrem bylo poděkováno členům, kteří se aktivně podílejí
na činnosti sboru a JSDHO. Pevně
věříme, že nová požární zbrojnice
bude sloužit nejen komárovským
hasičům a občanům, ale i hasičům
komárovského okrsku pro zkvalitňování výcviku jednotek.
SDH Komárov
Foto: Archiv SDH Komárov

NÁBOR
NÁBORMLADÝCH
MLADÝCHHASIČŮ
HASIČŮSDH
SDH KOMÁROV
KOMÁROV
Přihlásit
sese
mohou
Přihlásit
mohouděti
dětivevevěku
věku66až
až14
14let.
let.

Scházíme
se se
pravidelně
každý
Scházíme
pravidelně
každýčtvrtek
čtvrtekod
od16:00
16:00––18:00
18:00 hod.
hod.

Můžete
se se
přijít
nana
některou
naši
Můžete
přijít
některou
našischůzku
schůzkunezávazně
nezávazněpodívat…
podívat…

Seznamujeme
s hasičskoutechnikou
technikouaajejím
jejímpoužíváním.
používáním.
 Seznamujeme
sese
s hasičskou
 Učíme se vázat uzly, znát základy topografie a první pomoci, střílet ze vzduchovky
 Učíme se vázat uzly, znát základy topografie a první pomoci, střílet ze vzduchovky
a jednotlivé disciplíny požárního sportu (požární útoky, štafety apod.).
a jednotlivé disciplíny požárního sportu (požární útoky, štafety apod.).
 Jezdíme na různé hasičské soutěže a memoriály (např. letos jsme v okresním
 Jezdíme na různé hasičské soutěže a memoriály (např. letos jsme v okresním
kole hry Plamen získali v mladších žácích vynikající druhé místo
kole hry Plamen získali v mladších žácích vynikající druhé místo
a ve starších žácích místo páté).
a ve starších žácích místo páté).

 Podnikáme různé výlety a vyrážíme na zajímavé exkurze.
Hrajeme kolektivní
hry aa chodíme
přírody.
  Podnikáme
různé výlety
vyrážímenanavycházky
zajímavédoexkurze.
V létě pravidelně
pořádáme
oblíbenýnatábor
ve Smetanově
Lhotě
 Hrajeme
kolektivní
hry a chodíme
vycházky
do přírody.
s bohatým
programem.
 V létě pravidelně pořádáme
oblíbený
tábor ve Smetanově Lhotě
 V zimě se scházíme v tělocvičně sZŠ
a nyní máme
k dispozici i novou hasičárnu v Komárově.
bohatým
programem.
 V ziměPřípadné
se scházíme
v tělocvičně
ZŠ a nyní
máme
k dispozici
i novou
v Komárově.
dotazy
ráda zodpoví
vedoucí
mladých
hasičů
Ilonahasičárnu
Stejskalová.

Případné dotazy ráda zodpoví
vedoucí
mladých
hasičů Ilona Stejskalová.
Telefon
+420 607
649 003
Telefon
+420 607 649 003
E-mail
ilona.stejskalova@seznam.cz
E-mail ilona.stejskalova@seznam.cz

Vítejte v kynologické organizaci Komárov
R
áda bych vám představila kynologickou organizaci, která v Komárově působí již desítky let a stále se najdou tací, kteří o ní vůbec neví
nebo podlehnou mylným recenzím pochybovačů.
Základní kynologická organizace (ZKO) Komárov je pobočným spolkem Českého kynologického svazu (ČKS) a musí se stejně jako všechny
ostatní pobočné spolky řídit jejími stanovami, řády
a předpisy. Kromě těchto nařízení máme ještě
své vnitřní stanovy, které se vytvořily za asistence všech členů ZKO a všichni je musí dodržovat.
Ve stanovách je například jasně daný postup při
volbě výboru, při přijetí nového člena nebo naopak
při vyloučení stávajícího člena. Na dodržování dohlíží volený výbor, který se skládá z předsedy, jednatele a pokladníka.
ZKO Komárov je příspěvková organizace, která svou činnost provozuje na pronajatých pozem-
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cích, kde zodpovídá za stav a údržbu pozemků.
Prostor využíváme hlavně k výcviku sportovní
kynologie a naší součástí je i výcvik agilit. Svůj
provoz financujeme hlavně z darů od sponzorů,
z členských příspěvků a z naší činnosti, jako jsou
závody, zkoušky, ukázky apod.
Během let se samozřejmě členská základna už
změnila, ale my jsme dnes velmi rádi, že máme
zase aktivní členy, kteří nás reprezentují i na mistroství republiky v různých kategoriích, a další členové své pejsky zdárně připravují na závody okolních ZKO. Výcvik probíhá pravidelně každý týden
a my se scházíme v naší klubovně v hojném počtu
a hlavně za skvělé atmosféry. Loni jsme přijali 5
nových členů a již teď se jedná o dalším rozšíření
naší základny.
A jak se k nám přidat?
Nejdůležitější je mít rád svého psa a chtít s ním
trávit svůj volný čas. Výcvik pejska není jednodenní záležitost a pokud se budete chtít věnovat sportovní kynologii jako my, tak je to téměř každodenní
práce. Výcvik začíná už od štěněte a začíná se základní poslušností, přidávají se obrany a stopování.
Každý kynolog má na výcvik své metody a na každého psa se musí trochu jinak. V začátcích Vám
rádi poradíme, ale jak budete s pejskem pracovat
je ve finále na vás, protože 90 % výcviku si dělá
psovod sám doma. Na cvičáku už jen trénujeme
poslušnost na place mezi ostatními psy, překonání překážek a hlavně obrany. Psovodi si vyměňují
zkušenosti a tráví dopoledne mezi přáteli.
K nám se můžete přijít podívat každou neděli

od 9 do 11 hod. Pokud budete mít zájem se k nám
přidat, máte půl roku na to, vyzkoušet si, co výcvik
obnáší, jestli se tomuto sportu opravdu chcete věnovat a také my si ověříme, jak se stavíte k výcviku, dodržování pravidel cvičáku a pak se společně
všichni členové dohodnou o přijetí. Po zaplacení
členského příspěvku obdržíte členskou průkazku,
známku od ČKS a pak bude jen na Vás, kam to
s pejskem dotáhnete
Za ZKO Komárov Petra Kratochvílová
Foto: Archiv ZKO Komárov
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Jménem celého ZKO Komárov děkujeme Městysi Komárov a jeho dobrovolným hasičům za jejich pomoc při likvidaci a při práci po požáru.

Memoriál Jaroslava Kleknera 2019

V

sobotu 16. 3. proběhl zimní
obranářský závod Memoriál
Jaroslava Kleknera 2019. I přes nepříznivé počasí se sešlo 27 závodníků z různých kynologických klubů.
Soutěžilo se v kategoriích ZZO,
ZM, ZVV1 a ZVV2. Na závodě nás
reprezentovalo 8 našich členů a zastoupení jsme měli v každé kategorii. V kat. ZZO se Jiří Hůrka umístil
na 5. místě, v kat. ZM se na 5. místě umístil Pavel Zápotocký, na 6.

www.ikomarov.cz

místě Jindřich Kratochvíl a na 12.
místě Radek Kešner. Náš člen Roman Procházka obsadil krásné první
místo v kat. ZVV1, hned na druhém
místě se umístil Martin Kružliak,
Pavel Čížel obsadil 6. místo. V poslední kategorii ZVV2 jsme měli
jedno zastoupení, a nakonec Karel
Hájek obsadil krásné druhé místo.
Velké poděkování patří i rozhodčím, panu Zdeňku Fibrichovi a panu
Zdeňku Baborovi, za jejich spraved-

livé bodování, a hlavně za jejich posuzování v deštivém počasí. Obrany
nám obstaral figurant 1. třídy pan
Pavel Mayer.
Tímto bychom rádi poděkovali
všem našim sponzorům, bez kterých
by nebylo možné uspořádat závod:
městys Komárov, obec Kařez, Weber mlýn Hořovice, Autodoprava
Roman Procházka, Pekařství Johan
Zdice, Střechy JAKL s.r.o., Autodoprava – Rambouský Václav – Jivi-

na, autodoprava František Štochl –
Jivina a Nalepto.
Všem účastníkům ještě jednou
moc gratulujeme, děkujeme našim
členům, kteří se podíleli na organizaci závodu a panu starostovi Jaroslavu Kleknerovi, že se s námi podílel na vyhlašování výsledků závodu.
Budeme se těšit na hojnou účast při
příštím závodě.
Za ZKO Petra Kratochvílová
Foto: Archiv ZKO Komárov
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Zeptali jsme se za vás
Superrychlá optická síť v Komárově
T-Mobile staví optickou síť v celé České republice a pracuje na rozšíření pokrytí domácností i v Komárově. Domácnosti budou mít přístup ke kvalitním službám – superrychlému a neomezenému internetu s rychlostmi až 1 Gb za sekundu a ke skvělé digitální televizi.
›› Co je vlastně ta optická síť?
Optické připojení je v současné době nejrychlejším a nejstabilnějším internetovým připojením. Je vedeno speciálními kabely z optických vláken,
ve kterých se signál šíří rychlostí světla – proto mají tak vysokou rychlost
přenosu.
Optická vlákna se používají pro superrychlé připojení k internetu, ale
také třeba pro digitální televize (IPTV) s televizním archivem. V porovnání
s klasickým (metalickým) telekomunikačním vedením má optická síť opravdu hodně výhod. Tou největší je rychlost a stabilita internetového připojení,
které je bez omezení.

těním zařízení v podobě malých krabiček pro připojení kabelů z domů
do sítě T-Mobile. Zařízení jsou pasivní – to znamená, že nevydávají žádný zvuk ani záření a k fungování nepotřebují energii. Kabelové rozvody
T-Mobile uloží do země a optické přípojky podle možností umístí do krabičky nebo například na plot.
›› Co nám nová síť přinese?
Získáte do budoucna další možnost pro připojení domácnosti k internetu, k digitální televizi nebo dalším službám – v praxi to zvýší cenu vaší
nemovitosti. Díky kombinaci pevných a mobilních služeb, navíc můžete
mít náš program Magenta 1, ve kterém jsou naše služby ještě výhodnější.
S Magentou 1 totiž platí, že čím víc služeb si u nás pořídíte, tím víc výhod
dostanete. Souhlasem, který pro T-Mobile budou získávat zaměstnanci
našeho dodavatele, se nezavazujete k používání služeb a nebude vás to
vůbec nic stát. Jde jen o souhlas s vybudováním přípojky.
Další podrobnosti k tomu najdete na www.t-mobile.cz/optika

›› Jak bude probíhat stavění sítě v Komárově?
T-Mobile postaví síť ve vašem městysi na vlastní náklady. Bude k tomu
ale potřebovat souhlasy od vlastníků nemovitostí. Jde o souhlas s umís-

Libor Tupý
specialista výstavby sítě
E-mail: libor.tupy@huawei.com

je vysoká toxicita čističů, a to
nejen pro vodní organismy. A poslední důvod, jenž určitě oceníte
nejen v malých bytech – budete
mít v koupelně plno místa, které
dříve zabíraly nebezpečné čisticí
prostředky.
Podle Toxikologického informačního střediska dochází
k dětským otravám nejčastěji
právě v kuchyni (70 %) a v koupelně (9 %), přičemž vinou je
vždy nepozornost nás dospělých.
Nejlepším a zároveň jediným řešením je těmto situacím předcházet.
A to můžete třeba tak, že nahradíte všechny komerční čisticí prostředky za suroviny, které nejsou
toxické. Nikdo z vás určitě nechce
u svých dětí řešit zvracení, poleptání trávicího traktu či kůže, bolesti břicha nebo dokonce dušení.

vrchů v kuchyni i koupelně nebo
na leštění oken či zrcadel. Ocet
můžete přidat i do vody při vytírání podlahy a budete mít jistotu,
že je zbavena bakterií, ale zároveň se nemusíte obávat o zdraví
svých dětí, které si na zemi hrají,
ani o své čtyřnohé miláčky, kteří sem tam z té podlahy taky něco
sní. Ocet je skvělý také na plísně,
jelikož na rozdíl od komerčních
přípravků, které ji pouze vybělí,
s nimi ocet opravdu bojuje. Litr
octa koupíte doslova za pár korun
– oproti toxickému dezinfekčnímu
přípravku za minimálně pětinásobnou cenu. Jestli máte s vůní
octa problém, můžete ho nahradit
roztokem neškodné kyseliny citronové, která se mimo jiné používá třeba do marmelád, nebo do něj
na pár týdnů naložte citrusovou
kůru.

Úklidovým favoritem číslo
jedna je rozhodně ocet, který
můžete v koncentrované formě
použít zejména k dezinfekci po-

Dalším pomocníkem ze spíže
je jedlá soda. Ta pomáhá hlavně
zbavit se nepříjemných pachů
v lednici, v kobercích nebo v prač-

V dnešním díle seriálu se podíváme na to, jak si poradit s úklidem domácnosti bez nutnosti
používání běžných komerčních
čisticích prostředků. Možná se
ptáte, proč byste měli vyměnit
svoje osvědčené chemické přípravky na kuchyně, podlahy nebo
koupelny, je to tak? Nejen že ušetříte plno peněz, ale také svoje
zdraví, které si při každém použití
komerčních čističů narušujete – ať
už vdechováním výparů nebo
snad poleptáním kůže či poškozením očí. Dalším argumentem
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ce. Také díky ní odmastíte kuchyňské náčiní nebo připálenou plotnu.
Nelze zapomenout ani na bezkonkurenční a netoxický čistič odpadů, kterým je jedlá soda v kombinaci s octem.
Víte, že také citron má široké využití při úklidu? V kuchyni
s ním vyčistíte dřevěná i plastová
prkénka nebo plastové nádoby
od různých skvrn. V koupelně
vám zas může pomoci s vodním
kamenem – stačí jen potřít a nechat působit. Pokud máte usazenou mastnotu třeba v mikrovlnce,
opět se nabízí použití citronu – ten
vám totiž pomůže usazeniny odlepit a snadněji je smýt.
Zkuste začít s malou změnou
už dnes a věřte, že to neděláte jen
pro zdraví své rodiny, ale také
pro životní prostředí, které je
toxickými látkami dlouhodobě,
a hlavně zbytečně zatěžováno.
Ing. Nicola Richter

www.ikomarov.cz

T.J. Sokol Komárov – odbor turistiky
pořádá ve středu 8.5.2019
pro své členy, příznivce pěší i cykloturistiky a ostatní zájemce akci

Sokolská kapka krve
– výsledky za rok 2018

V

prosinci minulého roku se uzavřel další ročník celostátního
projektu ČOS Sokolská kapka krve.
Tato akce si klade za cíl rozšířit povědomí o nutnosti dárcovství krve nejen mezi sokolskou veřejností, získat
nové a udržet současné dárce krve.
V loňském roce zvítězil opět Sokol Komárov z župy Jungmannovy,
kde 28 členů jednoty (tj. každý šestý
dospělý) absolvovalo 79 odběrů.
-jt-

„Pešíkův pochod“
(45. ročník turistického pochodu, včetně cyklotras)

Start:

7.00 – 10.00 hod. od sokolovny T.J. SOKOL Komárov

Trasy: 13, 18, 23, 28 km

- trasy vedou převážně po turistických značkách lesními a polními cestami,

pouze krátké úseky v osadách jdou po silnicích
– trasy povedou převážně po silnicích II. a III. tř. a po lesních
asfaltových cestách (směr Železný Újezd)

Cyklotrasy: 5 tras (cca 40 – 100 km)
Orientace:

každý účastník obdrží popis trasy a mapku pochodu (cyklotrasy)

Startovné: 30 Kč, děti do 10 let zdarma
Informace: ing. Jan Jelen – 267 62 Komárov 382 – tel. 311 57 24
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Olga Kleknerová – 1. května 531 – Komárov – tel. 728 876 858; e-mail: olga.kleknerova@seznam.cz

(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!!

Sebeobrana pro ženy
v Hořovicích měla úspěch

V

hořovické sokolovně bylo
nedělní odpoledne (10.února)
zasvěceno dvouhodinovému kurzu
sebeobrany pro ženy. Kurz zdarma organizovala skupina KAPAP
CZECH, která zde
vede i pravidelné tréninky izraelské sebeobrany pro děti a dospělé. V tělocvičně
se sešlo téměř 40 žen
a dívek, kterým není
lhostejná jejich osobní bezpečnost. Sjely se do Hořovic
ze širokého okolí - Jinců, Zdic,
Žebráku či dokonce až z Berouna.
Během kurzu bylo ženám názorně ukázáno, že nebezpečí se
rozhodně nesmí podceňovat a nejdůležitější je prevence. Kurz každopádně nebyl jen nezáživným

povídáním, ale prakticky se cvičilo.
Účastnice si z kurzu odnesly řadu
dovedností, které jim mohou v případě nenadálého útoku pomoci
útok odrazit a utéci do bezpečí.
Pro velký zájem to určitě nebyl poslední kurz
a rádi v budoucnu
budeme v této aktivitě pokračovat.
Zájemci o svou
bezpečnost se mohou také zúčastnit pravidelných
tréninků KAPAP CZECH v Hořovické sokolovně každou středu
večer od 18.00 pro děti (7-13 let)
a od 19.00 pro mládež a dospělé
(14+). Dorazit můžete klidně hned.
Jitka Janoušková
Foto: Archiv KAPAP CZECH

Přátelství

Usínání s pohádkou

Přátelství je jako sedmikráska.
Jak jednoduchá je a přitom
krásná.
Sedmkrát a o tom to je.
Přátelství je nejkrásnější
láska.

Přečti dětem pohádku,
potom budou spát,
na zasněnou zahrádku
půjdou si pak hrát.

Meditace
V srdci se soustřeď
plamínek tam hoří.
Ať dělám co dělám,
tak dnes tam oheň není.
Ptáček se uhnízdnil v srdci
mém
a zpívá o sto šest
máj je tady
já zpívám s ním a vznáším se.
Napsala Ivana Látalová

www.ikomarov.cz

Tenhle malý chlapeček
co se tolik bál,
může býti v pohádce
přestatečný král.
A co malá holčička
co se směje ráda?
Najde v každém příběhu
svého kamaráda.
Pak pusinku na spaní..
Dobrou - mami, tati Tuhle chvíli ochrání
v srdci všichni svatí.

JP
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Městys Komárov ve spolupráci s kulturní komisí si vás dovolují pozvat na

VELIKONOČNÍ

FARMÁŘSKÝ TRH
Sobota 20. dubna 2019

od 8:00 do 12:00 hodin
 Dopoledne Vám zpříjemní folková hudební skupina TRAPAS (vítěz Porty 2015).

 Divadelní agentura KK zahraje našim nejmenším pohádku O pejskovi a kočičce.

 Proběhne prodej nové knihy s názvem Události komárovské.

 Je připraven tradiční Festival polévek. Přijďte svým hlasem rozhodnout o vítězi.

 Můžete se nechat učesat u Hairstylespizz. Lucie Vás opět ohromí krásnými účesy.

 Nebude chybět ani pletení pomlázek, které si můžete sami vyzkoušet.

 Ochutnáte piva od pivovaru Berounský medvěd, cider od firmy Dobré jablko,
ručně vyráběné lanýže Rokycanské kuličky, smažené krkonošské koule se zelím,
skvělé domácí pečivo, koláče nebo si vyberete něco dobrého ve stánku u pana Kmenta.

 Zakoupit si můžete kozí sýry, čerstvé máslo, tvaroh, jogurty, chléb, škvarkové tyčinky,
zeleninu, džemy, sirupy, sušené ovoce, čokoládové figurky, koření, pečenou cibulku,
čaje, bylinky, velikonoční dekorace, svíčky, šperky, oblečení, háčkované čepičky,
kabelky, proutěné zboží, výrobky z pediku a mnoho dalšího.

Těšíme se na Vás na náměstí v Komárově.

František Nedvěd
& kapela Tie Break
Půlstoletí
s kytarou

Autokemp
Na Hrázi

Beroun
1. 6. 2019

Pořádá Spolek

Sponzoři a partneři

předprodej vStupenek
Městské informační centrum
Beroun (MiC)
Husovo náměstí 69 (pasáž na nové)
266 01 Beroun
telefon 311 654 321
e-mail: mic@mkcberoun.cz

doBa MedovÁ,s.r.o.
Michal kutzendörfer
telefon: 777 985 898
e-mail: agentura@dobamedova.cz

www.palenicezubri.cz

KUP VSTUPENKU NEBO
ZJISTI VÍCE INFORMACÍ

VELIKONOČNÍ JARMARK V ZAJEČOVĚ: 13. 4. sobota od 10:00 do 13:00
Velikonoce jsou za dveřmi a my se rozhodli nevšední prostory augustiniánského kláštera
letos poprvé oživit i touto tématikou. Kromě dřevěných hraček, čokolády, ručně šitých oblečků,
výrobků z keramiky, fima či pedigu, si budete moci zakoupit i jarní a velikonoční dekorace, pomlázky, košíky či nějakou tu kraslici.
Program bude více cílený na děti, na které čeká malování na obličej, dílničky s jarní a velikonoční tématikou, projížďky na koni a další zábavné aktivity např. představení loutkového
divadla v 15:00. Tatínci mohou mezi tím navštívit stánek se zeleným pivem a dalším občerstvením. Samozřejmostí bude i možnost prohlídky kostela Zvěstování Panny Marie. Opět budete
moc nahlídnout pod ruce a sekery našim oblíbeným SKŘÍTKOVÉ TESAŘI, kteří předvedou práci
tesařů a šindelářů. A jelikož jsou Velikonoce, nově nás navštíví i KOŠÍČKÁŘ. Vstupné dobrovolné.

KOMÁROVÁK vydává ÚM Komárov. Povoleno pod reg. č. MK ČR E 10542.
Uzávěrka příspěvků pro příští číslo: 17. 5. 2019.
Příspěvky zasílejte na e-mail: redakce@ikomarov.cz. Sazba a tisk: Reklamní studio Dalmat.
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